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ABSTRAK 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu 

perangkat daerah baru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Masalah yang saat ini terjadi di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencatatan cuti pegawai, pencatatan kenaikan gaji berkala, 

dan pencatatan kenaikan pangkat masih manual, yaitu dengan menggunakan buku besar. Sehingga akan 

memakan waktu banyak dalam pencatatan. dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi serta mampu menyelesaikan masalah tersebut.  

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi yang memiliki fasilitas staffing management system yang dapat 

mempermudah dalam mengelola kepegawaian dengan sistem informasi berbasis web. Bagi peneliti selanjutnya 

bisa mengembangkan aplikasi tersebut sehingga dapat berbasis android yang lebih mudah untuk pengguna. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Kepegawaian, Kepangkatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Web 

 



PENDAHULUAN 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu 

perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 

Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tipe A dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Bangun 

Praja Nomor 1 Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel Kelurahan Cempaka Banjarbaru. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 5 bidang yang 

terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial 

Dasar, Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan. Masing-

masing bidang tersebut membawahi sub bagian dan seksi. Adapun Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dan Sub Bagian Keungan dan Aset. Bidang Bina 

Pemerintahan Desa membawahi Seksi Administrasi dan Kerja Sama Desa, Seksi Keuangan dan Aset Desa, dan 

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa. Bidang Kelembagan Masyarakat dan Sosial Dasar 

membawahi Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat, dan 

Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat membawahi Seksi 

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Seksi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan 

Ekonomi Desa. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan membawahi Seksi Pengembangan, Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Perdesaan. 

Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pegawai 

dengan jumlah 73 orang: Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 36 orang, 

atau dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

No. Jenis Pegawai 
Pegawai Laki-

laki 

Pegawai 

Perempuan 
Jumlah 

1. Pegawai Negeri 

Sipil 

19 16 35 

2. Pegawai Tidak 

Tetap 

27 9 36 

 Jumlah 46 25 71 

 

Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, 

organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi Kepegawaian. 

Pelayanan adalah hal yang dapat terus ditingkatkan secara efektif dan efisien, begitu juga pelayanan 

pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada pegawai dapat dioptimalkan. Beberapa pelayanan yang dapat 

ditingkatkan adalah pencatatan cuti pegawai, pencatatan kenaikan gaji berkala, dan pencatatan kenaikan 

pangkat. 

Di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pencatatan cuti pegawai, pencatatan kenaikan gaji berkala, 

dan pencatatan kenaikan pangkat masih manual, yaitu dengan menggunakan buku besar. Sehingga akan 

memakan waktu banyak dalam pencatatan. 

Kemudian buku besar yang digunakan beda-beda tergantung jenis pencatatannya sehingga tidak 

menjadi satu kesatuan dan pengelola kepegawaian akan mencari judul buku jaga pencatatan dulu ketika ingin 

melakukan pencatatan. 

Ketika melakukan pemeriksaan laporan, pengelola kepegawaian akan mengalami kesulitan untuk 

merekap semua catatan sehingga pelaporan menjadi lambat dan dapat mempengaruhi kinerja pengelola 

kepegawaian karena pekerjaan lain menjadi terbengkalai. 

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dalam membangun “Sistem Informasi 

Kepegawaian Dan Kepangkatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan”  

adalah diantaranya “Inovasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Di BKPSDM Kab Gowa” oleh 

Jumaisa tahun 2019 dengan permasalahan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Gowa masih dilakukan secara 

manual. PNS yang membutuhkan informasi dan konsultasi tertentu mengenai administrasi kepegawaian, harus 

datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. 

Gowa. 

Kemudian pada penelitian Diyah Retnowati tahun 2017 yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (Simpeg) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan” memiliki 



permasalahan Proses administrasi dilakukan pencatatan di buku besar ataupun penyimpanan berkas dalam 

bentuk dosir maka membutuhkan begitu banyak buku.. 

Selanjutnya ialah berjudul “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pegawai Pada 

Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Berbasis Web” oleh Nila Permatasari tahun 2016 dengan 

permasalahan Sistem yang secara khusus menangani atau mengelola data administrasi pegawai masih belum 

ada. Selama ini pengelolaan administrasi sering terjadi penumpukan data atau bahkan kehilangan data.. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem aplikasi yang mampu 

memproses data secara cepat dan akurat menggunakan sistem terkomputerisasi dalam hal kepegawaian, oleh 

karena itu pada penelitian ini akan dibahas dan diangkat untuk dijadikan Skripsi dengan judul  “Sistem 

Informasi Kepegawaian Dan Kepangkatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan”. 

 

METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu teknik pengumpulan data dan tahapan pengembangan 

perangkat lunak untuk Sistem Informasi Kepegawaian Dan Kepangkatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Dan Desa Provinsi Kalsel: 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

 Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan  peninjauan        langsung terhadap 

permasalahan yang diteliti di Sistem Informasi Kepegawaian Dan Kepangkatan Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalsel yang ada di Kota Banjarbaru. 

b) Wawancara 

 Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai-pegawai 

yang ada mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

c) Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan bahan 

kuliah yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini sebagai bahan analisis lebih lanjut. 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam membangun dan mengembangan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall. Menurut 

Nasution, Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan sistem informasi yang bersifat sistematis dan 

sekuensial, artinya setiap tahapan dalam metode ini dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan (Nasution, 

2011). 

Menurut Sommerville, metode Waterfall memiliki tahapan utama dari Waterfall model yang 

mencerminkan aktifitas pengembangan dasar. Terdapat 5 (lima) tahapan pada metode Waterfall, yaitu 

requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration 

and system testing, dan operation and maintenance (Sommerville, 2011). 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu requirement 

(analisis kebutuhan), design system (desain sistem), Coding (pengkodean) & Testing (pengujian), Penerapan 

Program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode Waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Requirement Analisis 

 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat 

lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

 

 

2. System Design 

 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 

disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan dan 

juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang 



terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 

4. Integration & Testing 

 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah 

pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap 

kegagalan maupun kesalahan. 

5. Operation & Maintenance 

 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

 

SPESIFIKASI SISTEM 
1. Notebook dengan spesifikasi. 

a) Prosesor Intel Core i3-3217U 1,80 Ghz  

b) RAM 2 GB  

c) Harddisk 500 GB  

d) Display 14`` HD LED  

2. Perangkat Lunak (Software) yang digunakan.  

a) Sistem Operasi Windows 7,8,10  

b) Bahasa Pemrograman:PHP, HTML 

c) Visual Studio Code  

d) Baslamiq Mockup 3  

e) Star UML  

f) Microsoft Office 

 
 

PENGUJIAN 
Proses pengujian fungsional dilakukan dengan black-box testing. Black-box testing dilakukan untuk 

menguji fitur-fitur dari aplikasi yang telah dibangun. Proses pengujian berfokus pada logika internal aplikasi, 

memastikan bahwa semua pernyataan dari fungsionalitas aplikasi telah diuji, yaitu melakukan pengujian untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input. yang  dibatasi memberikan respon dan hasil 

yang aktual sesuaidengan hasil yang dibutuhkan. Semua fungsi-fungsi software di uji cobakan, agar software 

bebas dari kesalahan, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. 

Pendekatan kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian blackbox dengan metode Equivalence 

Partitioning (EP). Pengujian ini dilakukan dengan membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas 

sehingga test case dapat diperoleh. EP berdasarkan pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen 

yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang diperlakukan harus sama 

(ekuivalen) oleh komponen tersebut. Pada pengujian ini harus diyakinkan bahwa masukan yang sama akan 

menghasilkan respon yang sama pula. Alasan menggunakan metode EP pada pengujian aplikasi ini adalah 

karena metode ini dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui kesalahan pada 

interface dan kesalahan pada struktur data sehingga dapat mengurangi masalah terhadap nilai masukan. 

Pengujian Fungsional 

Pengujian alpha dilakukan dengan menggunakan metode Black Box. Berikut adalah skenario pengujian 

alpha pada user : 

Skenario Pengujian User Admin 

Uji Fitur Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Login aplikasi Isi form untuk login Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

pegawai 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data pegawai 

Blackbox 



Tambah, edit, hapus data 

golongan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data golongan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

jabatan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data jabatan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

satuan kerja 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data satuan kerja 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data jenis 

cuti 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data jenis cuti 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

hubungan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data hubungan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

pekerjaan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data pekerjaan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data login Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data login 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

keluarga 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data keluarga 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

perubahan pendidikan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data perubahan pendidikan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

perubahan pangkat 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data perubahan pangkat 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

perubahan jabatan 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data perubahan jabatan 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

diklat 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data diklat 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data gaji 

berkala 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data gaji berkala 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data cuti Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data cuti 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

kenaikan pangkat 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data kenaikan pangkat 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

pensiun 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data pensiun 

Blackbox 

 

Kasus dan Hasil Pegujian 

Berikut ini adalah hasil dari pengujian fungsional aplikasi: 

1. Login Aplikasi Admin 

Pengujian Login Admin 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Mengosongkan Username 

dan Password, lalu langsung 

klik tombol login. 

Test Case : 

 

Sistem akan menolak akses login dan 

menampilkan pesan “Please fill out this 

field” Pada bagian 

Username dan Password. 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



2. Mengisi Username dan 

Password dengan benar, lalu 

klik tombol login. 

 

Sistem menerima akses Login kemudian 

akan masuk ke menu 

Dashboard. 

 
 

Valid 

 

 

 

 

2. Data Pegawai 

Pengujian Data Pegawai 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data pegawai dengan benar, 

lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data pegawai dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan proses edit 

data pegawai pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, maka 

sistem akan menyimpan perubahan data 

ke database dan menampilkan pesan 

“Data Berhasil Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan proses 

hapus data pegawai 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data Berhasil Di 

Hapus” 

 

Valid 

 

 

3. Data Golongan 

Pengujian Data Golongan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data golongan dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

Sistem sukses input data golongan dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 



 
2. Sistem dapat melakukan proses edit 

data golongan pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, maka 

sistem akan menyimpan perubahan data 

ke database dan menampilkan pesan 

“Data Berhasil Diedit". Hasil: 

 
 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan proses 

hapus data golongan dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan golonganikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin Akan 

Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses 

menghapus data, maka 

akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

 

 

4. Data Jabatan 

Pengujian Data Jabatan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data jabatan dengan benar, 

lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data jabatan dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan proses edit 

data jabatan pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit data, maka sistem 

akan menyimpan perubahan data ke 

database dan menampilkan pesan “Data 

Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan proses 

hapus data jabatan dengan menekan 

tombol hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 



 
 

5. Data Satuan Kerja 

Tabel Pengujian Data Satuan Kerja 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data satuan kerja dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data satuan kerja 

dan menampilkan pesan “Data Berhasil 

Di Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data satuan kerja pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, maka 

sistem akan menyimpan perubahan data 

ke database dan menampilkan pesan 

“Data Berhasil Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data satuan kerja 

dengan menekan tombol hapus dan 

sistem akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin Akan 

Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

6. Data Jenis Cuti 

Pengujian Data Jenis Cuti 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data jenis cuti dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data jenis cuti dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan proses edit 

data jenis cuti pada program dengan 

menekan tombol edit. 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

Valid 

 

 

 



 

 

3. Sistem dapat melakukan proses 

hapus data jenis cuti dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin Akan 

Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 
 

Valid 

 

 

7. Data Hubungan 

Pengujian Data Hubungan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data hubungan dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input hubungan dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah” 

Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data hubungan 

pada program dengan menekan 

tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit data, maka sistem 

akan menyimpan perubahan data ke 

database dan menampilkan pesan “Data 

Berhasil Diedit" 

Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan proses 

hapus data hubungan dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

 

8. Data Pekerjaan 

Pengujian Data Pekerjaan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data pekerjaan dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Sistem sukses input pekerjaan dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Valid 



Test Case : 

 

Tambah”. Hasil : 

 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data pekerjaan pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data pekerjaan 

dengan menekan tombol hapus 

dan sistem akan memberikan 

peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

9. Data Login 

Pengujian Data Login 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data login dengan benar, 

lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input login dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data login pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data login 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 



Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 
 

10. Data Keluarga 

Pengujian Data Keluarga 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data keluarga dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input keluarga dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data keluarga pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data keluarga 

dengan menekan tombol hapus 

dan sistem akan memberikan 

peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

 

 

11. Data Perubahan Pendidikan 

Pengujian Data Perubahan Pendidikan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data perubahan 

pendidikan dengan benar, lalu 

klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input perubahan 

pendidikan dan menampilkan pesan “Data 

Berhasil Di Tambah”. Hasil : 

 

Valid 



2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data perubahan 

pendidikan pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data perubahan 

pendidikan dengan menekan 

tombol hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

12. Data Perubahan Pangkat 

Pengujian Data Perubahan Pangkat 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data perubahan pangkat 

dengan benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input perubahan pangkat 

dan menampilkan pesan “Data Berhasil 

Di Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data perubahan 

pangkat pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data perubahan 

pangkat dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin Akan Menghapus 

Data Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

13. Data Perubahan Jabatan 



Pengujian Data Perubahan Jabatan 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data perubahan jabatan 

dengan benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input perubahan jabatan 

dan menampilkan pesan “Data Berhasil 

Di Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data perubahan jabatan 

pada program dengan menekan 

tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data perubahan 

jabatan 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

14. Data Diklat 

Pengujian Data Diklat 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data diklat dengan benar, 

lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input diklat dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data diklat pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data diklat 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Valid 

 



dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

15. Data Gaji Berkala 

Pengujian Data Gaji Berkala 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data gaji berkala dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input gaji berkala dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data gaji berkala pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data gaji berkala 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

16. Data Cuti 

Pengujian Data Cuti 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data cuti dengan benar, 

lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input cuti dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 



2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data cuti pada program 

dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data cuti 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

 

 

17. Data Kenaikan Pangkat 

Pengujian Data Kenaikan Pangkat 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data kenaikan pangkat 

dengan benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input kenaikan pangkat dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data kenaikan pangkat 

pada program dengan menekan 

tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data kenaikan 

pangkat 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 



 
 

18. Data Pensiun 

Pengujian Data Pensiun 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Tambah data pensiun dengan 

benar, lalu klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input pensiun dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Di 

Tambah”. Hasil : 

 

Valid 

2. Sistem dapat melakukan 

proses edit data pensiun pada 

program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit data, 

lalu klik tombol edit 

data, maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke database dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

Diedit". Hasil: 

 

Valid 

 

 

 

3. Sistem dapat melakukan 

proses hapus data pensiun 

dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin 

Akan Menghapus Data 

Ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus data, 

maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 

 

 

PENUTUP 
Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian Dan Kepangkatan Pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan: 

1. Dapat memudahkan pegawai dalam mengelola data kepegawaian yang awalnya mendata secara manual 

menggunakan tulis tangan dan dengan adanya aplikasi tersebut maka semua pendataan kegiatan diinput 

di aplikasi secara efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan kinerja pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa menjadi lebih baik. 

2. Mempermudah dalam penyimpanan data secara digital dengan menggunakan Sistem Informasi 

Kepegawaian Dan Kepangkatan berbasis web pada komputer dan lebih aman karena data tersimpan 

dalam database yang bisa di backup dalam bentuk file. 

3. Mempermudah dalam melakukan pencarian data seperti data kepegawaian yang awalnya menggunakan 

berkas dokumen yang menumpuk sehingga sulit dalam mencari data dan dengan adanya aplikasi tersebut 

maka data langsung bisa di cari lewat aplikasi secara mudah menggunakan fitur pencarian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini 

lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat dikembangkan lagi menggunakan sistem Android sehingga dapat lebih memudahkan lagi 

dalam melakukan pendataan kepegawaian melalui mobile. 



2. Aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk sistem keamanan yang lebih baik sehingga dapat menghindari 

pencurian data maupun manipulasi data yang dapat merugikan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Dan Desa. 
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