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ABSTRAK 
 

Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi publik yang didalamnya terdapat berbagai macam 

kepentingan, baik kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu 

yang harus segera terpenuhi. Berkaitan dengan kepentingan tenaga kontrak sebagai kepentingan 

individu perlu diperhatikan, sehingga untuk mengakomodasi kepentingan tersebut Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kapuas perlu menyelenggarakan kompensasi yang diharapkan mampu 

mendorong prestasi kerja tenaga kontrak. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu Aplikasi yang berfungsi untuk mewadahi laporan-laporan Tenaga 

Kontrak yang masuk, sekaligus menyampaikannya kepada atasan melalui format dan dokumentasi 

penulisan yang baik, dengan tujuan untuk mengawasi perkerjaan yang dilakukan tiap Tenaga 

Kontrak secara terus menerus tiap harinya. 

Dengan beberapa permasalahan di atas, maka perlu dibuat Aplikasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja 

Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berbasis website sehingga dapat 

mempermudah dan memaksimalkan pengelolaan, dan mengurangi resiko kesalahan pada akhirnya 

penerapan aplikasi yang dianalisa pada penelitian ini diharapkan mendukung proses informasi yang 

dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL. Model rekayasa perangkat lunak dengan metode Waterfall yang digunakan pada penelitian 

ini, berhasil mempermudah analisa perancangan sistem sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, PHP, MYSQL, Pelaporan, Evaluasi Kinerja 

 

ABSTRACT 

The DPRD Secretariat as one of the public organizations in which there are various kinds of 

interests, both organizational interests, community interests and individual interests must be 

fulfilled immediately. In connection with the interests of contract workers as individual interests 

need to be considered, so to accommodate these interests the Secretariat of the Kapuas Regency 

DPRD needs to organize compensation which is expected to be able to encourage the work 

performance of contract workers. 

Therefore, we need an application that functions to accommodate incoming Contract Workers 

reports, as well as convey them to superiors through good written formats and documentation, with 

the aim of monitoring the work carried out by each Contract Worker continuously every day. 

With some of the problems above, it is necessary to make an Application for Reporting and 

Evaluation of Contract Worker Performance at the Secretariat of the Kapuas Regency DPRD based 

on a website so that it can simplify and maximize management, and reduce the risk of errors. fast 

and accurate. This application is made using the PHP and MySQL programming languages. The 
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software engineering model with the Waterfall method used in this study succeeded in facilitating 

the analysis of system design in accordance with the research objectives. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini dari waktu ke waktu membuat teknologi informasi semakin 

mengalami kemajuan. Teknologi informasi mampu memberikan pengaruh terhadap kebutuhan 

keinginan pelanggan. Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya 

berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. 

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses 

melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal. Gabungan atas semua situs yang 

dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai world wide web. Meskipun setidaknya 

halaman beranda situs Internet umumnya dapat diakses publik secara bebas. Saat ini aplikasi 

website sudah banyak berkembang, yang menyebabkan website mampu mendukung semua 

kebutuhan pelaku bisnis maupum di Instansi Pemerintahan yang menginginkan layanan tambahan 

untuk mempermudah pekerjaan menjadi lebih cepat dan efektif. 

Dalam dunia teknologi yang semakin maju ini, banyak dari instansi pemerintahan yang 

berskala kecil, menengah ataupun besar menerapakan berbagai tekonolgi informasi untuk 

mendukung seluruh kegiatan dalam instansi nya. Hal ini diterapkan agar instansi dapat 

meningkatkan kinerja yang efektif dan efiesien dalam mengopersionalkan instansi nya. Sehingga 

dihasilkan informasi yang akurat, cepat dan tepat. Penerapan dari teknologi ini, tidak terlepas dari 

mekanisme komputerisasi (software dan hardware). 

Dengan menggunakan mekanisme ini, pada mulanya sistem yang masih manual dirubah 

menjadi sistem yang otomatis terintegrasi yaitu menggunakan komputer. Banyak sistem yang masih 

manual yang dipakai di banyak instansi. Hal ini tentunya menyulitkan pengguna untuk melakukan 

pekerjaannya. 

Kinerja setiap orang tergantung pada dukungan dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan 

sarana dan prasarana, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja serta kondisi dan syarat 

kerja. Penyediaan sarana dan alat kerja langsung mempengaruhi kinerja setiap orang. Penggunaan 

peralatan dan teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 

dan kenyamanan kerja. Pengorganisasian yang dimaksud untuk memberikan kejelasan bagi setiap 

unit kerja dan setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai sasaran tersebut.  

Parameter keberhasilan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat diukur dari 

tingkat kuantitas dan kualitas dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan pada periode waktu yang 

telah ditentukan. Keberhasilan itu ditentukan pula oleh pengadaan sumber daya manusia yang 

handal sebagai perekat dan pendukung dalam melaksanakan setiap program kerja yang telah 

ditetapkan organisasi. Kemampuan sumber daya aparatur untuk mendorong hasil kerja yang optimal 

tidak hanya dengan sikap profesional, tetapi harus pula disertai dengan semangat kerja yang tinggi 

untuk mendorong hasil kerja yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. 

Evaluasi kerja adalah sebagai daya upaya atau kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar diri 

yang mengontrol melihat seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan kata lain, evaluasi kerja dapat diartikan sebagai penilaian terhadap perorangan 

atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu tugas. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas merupakan unsur 

pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris dewan yang secara teknis 

operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

administratif bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan 

serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD sebagai salah satu 



organisasi publik yang didalamnya terdapat berbagai macam kepentingan, baik kepentingan 

organisasi, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu yang harus segera terpenuhi. 

Berkaitan dengan kepentingan tenaga kontrak sebagai kepentingan individu perlu diperhatikan, 

sehingga untuk mengakomodasi kepentingan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas perlu 

menyelenggarakan kompensasi yang diharapkan mampu mendorong prestasi kerja tenaga kontrak. 

Untuk menjalankan semua tugas-tugas itu secara baik, pengawasan dan tanggung jawab harus 

dilakukan oleh setiap tenaga kontrak secara berkesinambungan dalam bentuk pelaporan dan 

evaluasi kinerja. Namun, bentuk pelaporan dan evaluasi kinerja kinerja saat ini masih menggunakan 

konsep manual yaitu dengan menggunakan kertas yang berisikan format aktivitas kinerja untuk 

tenaga kontrak. Format aktivitas kinerja diisi langsung oleh tenaga kontrak jika telah mengisikan 

format aktivitas kinerja maka tenaga kontrak langsung memberikan format tersebut kepada Kepala 

Sub Bagian (Kasubbag) yaitu dengan mendatangi langsung ke ruang bagian umum. Dalam 

pengisian format aktivitas ini Kasubbag seringkali mengalami kehilangan kertas karena data 

tersebut tercecer dimana-mana dengan begitu penilaian tidak dapat dilakukan setiap bulannya oleh 

Kasubbag dan juga Kepala Bagian (Kabag) tidak bisa melihat hasil penilaian kinerja serta tidak 

dapat melakukan konfirmasi penilaian. Sedangkan kendala lain yang dihadapi oleh Kasubbag dan 

Kabag, yaitu pelaporan hasil penilaian kinerja tenaga kontrak masih mengunakan berkas-berkas 

formulir kertas sehingga dalam pembuatan laporan akan memerlukan waktu yang cukup lama serta 

rendahnya pengawasan yang bersifat lanjut dari Kabag karena kesibukannya. Selain itu kendala 

yang dihadapi oleh Sekretaris Dewan (Setwan) yaitu, dalam pelaporan hasil penilain kinerja tenaga 

kontrak masih belum memiliki peringkat penilaian misalkan hasil penilaian dari yang tertinggi 

hingga terendah sehingga Sekretaris Dewan (Setwan) mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan 

tenaga kontrak pada tahun selanjutnya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka diperlukan sebuah Aplikasi pelaporan dan 

evaluasi kerja, dengan judul penelitian “Aplikasi Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak 

Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas”.  

Aplikasi ini dibuat untuk membantu dalam penulisan laporan kinerja dan evaluasi kinerja 

tenaga kontrak dapat berfungsi secara baik dan tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh seluruh 

tenaga kontrak pada kantor tersebut. 

Selain itu penilaian dilakukkan dengan memperhitungkan faktor Produktivitas, Efetivitas, 

Efisiensi, Inovasi, Kerja Sama, Kecepatan, Tanggung Jawab, dan Ketaatan. Faktor-faktor penilaian 

tersebut dibagi berdasarkan kategori yaitu:  

1. A (Sangat Baik) dengan bobot nilai 90-100  

2. B (Baik) dengan bobot nilai 71-89  

3. C (Cukup) dengan bobot nilai 65-70  

4. D (Kurang) dengan bobot nilai kurang dari 65  

Dengan demikian Sekretaris Dewan (Setwan) bisa melihat dan menilai perkembangan kinerja 

tertinggi dan terendah dari pegawai tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kapuas. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yaitu:  

1. Bentuk pelaporan dan evaluasi kinerja saat ini masih menggunakan konsep manual yaitu 

dengan menggunakan kertas yang berisikan format aktivitas kinerja untuk tenaga kontrak. 

2. Seringkali mengalami kehilangan kertas karena data tersebut tercecer dimana-mana dengan 

begitu penilaian tidak dapat dilakukan setiap bulannya oleh Kasubbag. 

3. Memerlukan waktu yang cukup lama serta rendahnya pengawasan yang bersifat lanjut dari  

Kabag karena kesibukannya. 

4. Pelaporan hasil penilain kinerja tenaga kontrak masih belum memiliki peringkat penilaian 

misalkan hasil penilaian dari yang tertinggi hingga terendah sehingga Sekretaris Dewan 

(Setwan) mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan tenaga kontrak pada tahun 

selanjutnya. 



Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah Aplikasi Pelaporan dan Evaluasi kinerja 

tenaga kontrak pada kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas 

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbasis web serta dapat berfungsi secara baik dan tepat 

waktu dalam pengumpulan laporan dan evaluasi kinerja sehingga dapat digunakan oleh seluruh 

tenaga kontrak pada kantor tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu cara yang bersifat otomatis dan objektif dengan tujuan 

untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan atau informasi yang diteliti secara lebih efisien 

dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. 

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan bahan selama 

pelaksaan penelitian adalah Metode WaterFall sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan ( field research ) 

Penelitian metode ini dilakukan langsung pada objek peneltian dengan cara : 

- Pengamatan (observation) 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data secara umum 

dengan melihat langsung, mengamati dan mencatat sistem informasi yang sedang berjalan 

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, serta melihat format-format yang dilakukan 

selama ini. 

- Wawancara (Interview) 

  Dalam hal ini  penulis melakukan wawancara untuk melengkapi bahan yang sudah 

ada semua selama observasi. Penulis melakukan tanya jawab kepada staf ahli dibidang 

pelayanan dan teknologi, Kepala Bagian kepegawaian dan tatalaksana dan tenaga kontrak 

yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. 

2. Penelitian Kepustakaan ( Library research ) 

Penelitian Kepustakaan adalah Penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan. Pengumpulan 

data kepustakaan dengan membaca literatur-literatur maupun dari Bahan-bahan dari buku yang 

telah didokumentasikan dan berhubungan dengan laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

landasan teori yang memadai dalam penyusunan laporan ini. 

3. Penelitian kuantitatif 

Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena 

objektif dan dikaji secara kuantitatif. 

4. Penelitian kualitatif  

Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, sketma  dan gambar.  

 Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model 

waterfall adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses 

dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap 

tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap 

pertama baru lanjut ke tahap kedua dan seterusnya. 

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 



1. Analisis Kebutuhan 

Tahapan ini dalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian kemudian dianalisis 

dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini 

harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah desain, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan 

secara lengkap. 

3. Implementation/Penulisan Kode Program 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode 

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun 

langsung diuji baik secara unit. 

4. Pengujian Program 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (system testing). 

5. Penerapan system 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti 

penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6.  Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Use Case Diagram Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skenario Use Case Keterangan 

Login 
Aktivitas ini dilakukan oleh admin sebelum masuk ke 

halaman pengelola admin 

Input Data Tenaga kontrak 
Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat 

menginput data tenaga kontrak 

Evaluasi Kinerja Tenaga 

kontrak 

Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat 

mengevaluasi kinerja tenaga kontrak 

Presensi 
Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat melihat 

kehadiran tenaga kontrak 

Pengajuan Cuti 

Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat melihat 

daftar pengajuan cuti tenaga kontrak dan memberi tanda 

persetujuan cuti 

Laporan Kinerja Harian 
Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat melihat 

daftar laporan harian tenaga kontrak dan memberi tanda 



penilaian 

Riwayat Laporan Kinerja 

Bulanan 

Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat melihat 

daftar riwayat laporan bulanan tenaga kontrak untuk di 

cetak 

Laporan Kegiatan Khusus 

Aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk dapat melihat 

daftar laporan kegiatan khusus tenaga kontrak yang 

mengikuti kegiatan di luar kantor atau di luar daerah 

 

Use Case Diagram Tenaga kontrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skenario Use Case Keterangan 

Login 
Aktivitas ini dilakukan oleh Tenaga kontrak sebelum 

masuk ke halaman web 

Edit Data Tenaga kontrak 
Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

mengedit data tenaga kontrak 

Lihat Data Tenaga kontrak 
Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

melihat data tenaga kontrak yang sudah di edit 

Presensi 
Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

menginput kehadiran tenaga kontrak 

Pengajuan Cuti 

Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

menginput pengajuan cuti dan melihat persetujuan cuti 

dari atasan 

Laporan Kinerja Harian 
Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

menginput laporan kinerja harian 

Riwayat Laporan Kinerja 

Bulanan 

Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

mencari riwayat laporan Bulanan tenaga kontrak untuk di 

cetak 

Laporan Kegiatan Khusus 

Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kontrak untuk dapat 

menginput laporan Kegiatan khusus yang diikuti di luar 

kantor atau di luar daerah 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna yaitu :  

1. Functional requirement (kebutuhan yang terkait dengan fungsi produk ). Fungsi yang 

dibutuhkan dalam aplikasi pelaporan dan evaluasi kinerja tenaga kontrak yaitu absensi 

tenaga kontrak, pembuatan laporan cuti tenaga kontrak, pembuatan laporan kinerja tenaga 



kontrak, pembuatan laporan kegiatan khusus, evaluasi kinerja tenaga kontrak, login, 

pengelolaan aplikasi pelaporan dan evaluasi kinerja tenaga kontrak, dan verifikasi.  

2. Development requirement (Kebutuhan yang terkait dengan tools baik hardware atau 

software). aplikasi pelaporan dan evaluasi tenaga kontrak dapat dikembangkan 

menggunakan bahasa PHP dan MySQL.  

3. Deployment requirement (Kebutuhan terkait dengan lingkungan dimana Aplikasi akan 

digunakan baik hardware atau software). Aplikasi pelaporan dan evaluasi tenaga kontrak 

harus mampu berjalan pada server dengan spesifikasi perangkat keras memory 4 GB, 

processor Intel® Core™ i3 CPU, dan menggunaka Sistem Operasi windows.  

4. Performance requirement (Kebutuhan yang terkait dengan ukuran kualitas maupun 

kuantitas, khususnya kecepatan, skalabilitas dan kapasitas).  

a. Sistem pengelolaan laporan dan evaluasi kinerja tenaga kontrak mampu menyimpan 

data 1000 orang karena di dalam development requirement dibutuhkan pengelolaan 

MySQL.  

b. Kecepatan dalam proses membuat berkas-berkas yang dapat mengurangi waktu 

pembuatan.  

c. Mampu mengevaluasi kinerja tenaga kontrak secara otomatis dari hasil laporan 

kinerja tenaga kontrak yang ditentukan. 

5. Documentation requirement (terkait dengan dokumen apa saja yang disertakan pada produk 

akhir). Penggunaan sistem disertai dengan dokumen teknis penggunaan sistem tersebut. Di 

dalam dokumen dibahas juga tentang siapa saja pengguna (aktor) yang menggunakan 

Aplikasi pelaporan dan evaluasi kinerja tenaga kontrak. 

 

Activity Diagram Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activity Diagram tenaga kontrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequence  Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Pembuatan Sistem 

Dalam membangun aplikasi ini diperlukan tahapan-tahapan pembuatan sistem agar 

mendapatkan hasil yang tepat, baik dan layak. Adapun tahapan tahapan kinerja tersebut antara lain : 

1. Instalasi Web Server 

Instalasi Web Server yaitu menginstall Xampp atau Web Server lainnya untuk menjalankan 

aplikasi yang dibuat. 

2. Instalasi Aplikasi Penunjang 

Menginstall aplikasi penunjang seperti text editor Visual Studio Code untuk menulis kode 

program. 

3. Membuat Database dan Table 

Membuat database lalu membuat tabel yang berhubungan dengan aplikasi sesuaikan kolom dan 

tipe datanya. 

4. Membuat Tampilan Antarmuka Aplikasi 

Membuat tampilan antarmuka menggunakan aplikasi Figma atau aplikasi sejenisnya. Alangkah 

lebih bagusnya menentukan tampilan antarmuka yang akan dibuat sebelum menulis kode 

program, agar saat menulis kode program kita tinggal mengikuti tampilan yang akan dibuat. 

5. Menentukan Hasil Keluaran Aplikasi 

Tentukan hasil keluaran yang ingin dibuat contohnya hasil laporan kegiatan dan kwitansi 

pembayaran. 

6. Menulis Kode Program 

Setelah kita sudah menentukan tampilan antarmuka dan tampilan keluaran sistem kita tinggal 

menulis kode program sesuai rancangan. 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Login 

 
 

2. Halaman Tampilan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Halaman Input Data User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Halaman Input Data Presensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Halaman Input Data Cuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Halaman Input Data Kinerja Harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Halaman Input Data Kegiatan Khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Halaman Pengaturan Hari Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Halaman Input Data Pengaturan Hari Libur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengujian 

Pengujian Login 

Pengujian  Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang Diamati 

Login Username & 

Password 

Dengan memasukan 

Username dan Password, 

admin bisa menjalankan 

program 

Dapat mengisi login 

sesuai dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

 



Pengujian Input Data User 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data User Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data user 

Data user yang di input telah 

terhapus sebelum disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Lihat Data User 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data User Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data user 

Data user yang sudah 

tersimpan telah terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Input Data Presensi 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data 

Presensi 

Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Input  Hapus input 

data Presensi 

Data Presensi yang di input 

telah terhapus sebelum 

disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Lihat Data Presensi 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data 

Presensi 

Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data presensi 

Data presensi yang sudah 

tersimpan telah terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Input Data Cuti 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data 

Presensi 

Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Input  Hapus input 

data Cuti 

Data Cuti yang di input telah 

terhapus sebelum disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Lihat Data Cuti 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data Cuti Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data Cuti 

Data Cuti yang sudah 

tersimpan telah terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Input Data Kinerja Harian 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data 

Kinerja Harian 

Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Input  Hapus input 

data Kinerja 

Harian 

Data Kinerja Harian yang di 

input telah terhapus sebelum 

disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

Pengujian Lihat Data Kinerja Harian 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data 

Kinerja Harian 

Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 



Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data Kinerja 

Harian 

Data presensi yang sudah 

tersimpan telah terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

 

Pengujian Input Data Kegiatan Khusus 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data 

Kegiatan 

Khusus 

Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Input  Hapus input 

data Kegiatan 

Khusus 

Data Kegiatan Khusus yang 

di input telah terhapus 

sebelum disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

 

Pengujian Lihat Data Kegiatan Khusus 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data 

Kegiatan 

Khusus 

Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data Kegiatan 

Khusus 

Data Kegiatan Khusus yang 

sudah tersimpan telah 

terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

 

Pengujian Lihat Data Pengaturan Hari Kerja 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data 

Pengaturan Hari 

Kerja 

Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

 

 

Pengujian Input Data Pengaturan Hari Libur 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Simpan Data Input Data 

Pengaturan Hari 

Libur 

Proses input data berhasil 

dan tersimpan pada database 

Data berhasil di simpan Berhasil 

Hapus Input  Hapus input 

data Pengaturan 

Hari Libur 

Data Pengaturan Hari Libur 

yang di input telah terhapus 

sebelum disimpan 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

 

Pengujian Lihat Data Pengaturan Hari Libur 

Pengujian Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Hasil yang diamati 

Edit Data Edit Data 

Pengaturan Hari 

Libur 

Proses Edit data berhasil dan 

tersimpan pada database 

Data berhasil di Edit Berhasil 

Detail Data Tampilan data  Detail data berhasil tampil Data berhasil tampil Berhasil 

Hapus Data Hapus input 

data Pengaturan 

Hari Libur 

Data Pengaturan Hari Libur 

yang sudah tersimpan telah 

terhapus 

Data berhasil di hapus Berhasil 

 

 

 



PENUTUP 

Kesimpulan 

Aplikasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kapuas diharapkan dapat memberikan nilai lebih dalam menangani setiap permasalahan yang ada. 

Dengan memanfaatkan sistem ini, maka data Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak yang 

dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, akurat dan up to date, tidak lagi terjadi perbedaan data di 

lapangan dengan data yang masuk dan proses pelaporan lebih cepat, sehingga pengambil kebijakan 

dapat melakukan penanganan permasalahan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak 

dengan lebih baik. 

 

Saran 

Adapun Saran – saran dari Aplikasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas ini adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi, karena dari segi tampilan dan fitur menu pada 

aplikasi masih terlihat sederhana. 

2. Tambahan komponen-komponen pendukung lainnya agar tampilan proses kerja pada 

aplikasi lebih baik dan mempunyai spesifikasi keamanan yang lebih tinggi. 

3. Database yang digunakan perlu dikembangkan lagi, karena masih menggunakan database 

yang sederhana. 

4. Perlu penambahan menu untuk melakukan backup dan restore terhadap data yang telah ada 

untuk mencegah resiko terjadinya kehilangan data. 

5. Bagi peneliti yang tertarik dengan penlitian ini disarankan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakannya. 
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