
 

 

 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Metode yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu menggunakan metode 

Waterfall (Jogiyanto, 2010:59). Pada penelitian ini dilakukan mulai dari tahap analisa, desain dan 

implementasi secara bergantian kemudian diimplementasikan kedalam sistem. Apabila terdapat 

kekurangan maka akan diulang kembali ke tahap analisa hingga terpenuhi kebutuhan dari 

perusahaan.  

 

Analisa
Identifikasi Permasalahan ->  Analisis Kebutuhan Sistem -> 

Analisis Kebutuhan Perangkat Keras/Lunak

Sistem

*
1

Desain
Perancangan Desain UML dan Sistem -> Perancangan Uji 

Coba (Black Box Testing) -> Pembuatan Program
2

Implementasi
Implementasi Sistem -> Uji Coba -> Evaluasi3

 

Gambar 3.1 Metode Waterfall Model Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin 

dengan Konsep Satu Atap di Disperindag kota Palangkaraya 
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Beberapa tahapan identifikasi permasalahan di Disperindag kota Palangkaraya 

 Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Studi 

lapangan ini dilakukan secara langsung di Disperindag kota Palangkaraya dan karyawan yang 

bersangkutan serta pihak kepengurusan ijin dari perusahaan. Untuk pengumpulan data yang 

diperlukan dalam melaksanakan Tugas Akhir di Disperindag kota Palangkaraya, ada dua cara yang 

telah dilakukan, antara lain: 

 

 Pengamatan/Observation 

Informasi yang didapat melalui metode observasi berasal dari pengamatan dan pencatatan 

secara langsung terhadap objek yang diteliti dan dalam keadaan sebenarnya tanpa melalui 

wawancara. Untuk pelaksanaan metode ini orang yang melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap gejala atau fenomena yang diteliti haruslah dilakukan secara sistematis. Cara ini 

dilakukan untuk melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh bagian-bagian kepengurusan 

ijin maupun kepala dinas dalam penerbitan surat ijin, proses pendaftaran ijin yang di lakukan oleh 

pemohon sehingga proses pelayanan penerbitan surat ijin yang dilakukan dikantor secara riil. 

Beberapa hasil wawancara yang diajukan yaitu sebagai berikut: 

 Wawancara/Interview 

Wawancara/interview dilakukan untuk menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditetapkan. Anas Sudjiono (1996:82). 

1) Studi Literatur 

Studi literatur merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini. Informasi 



 

 

 
 

yang didapat bersumber dari buku, jurnal dan eBook di internet. Pada studi literatur ini ada 

beberapa tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

penelitian tugas akhir ini, yaitu: 

a) Mempelajari desain sistem berorientasi objek dan UML secara umum yang bertujuan untuk 

mendapatkan dasar teori yang akan digunakan sebagai landasan berpikir pada penelitian Tugas 

Akhir ini secara keseluruhan. 

b) Mempelajari programming language yang berhubungan dengan pengerjaan Tugas Akhir ini 

seperti PHP dan MySQL. 

Mencari informasi yang berhubungan dengan sistem pendaftaran ijin secara online dan desain 

aplikasi berbasis web serta membuat web yang user  friendly sehingga dapat menghasilkan desain 

sistem yang baik. 

Adapun hasil dari masing-masing tahapan dalam metode waterfall dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1.1 Identifikasi Permasalahan 

Proses penerbitan ijin di Disperindag kota Palangkaraya yang digunakan saat ini masih belum 

menggunakan sistem komputerisasi, yang mengakibatkan proses penerbitan surat ijin menjadi 

lama. Pemohon yang ingin mengurus surat ijinnya menjadi kesulitan dikarenakan harus mengantri 

ke bagian-bagian kepengurusan ijin dan bolak-balik ke Disperindag kota Palangkaraya, yang 

mengakibatkan pemohon banyak membuang waktu untuk mengurus surat ijinnya di Disperindag 

kota Palangkaraya. Proses pengajuan permohonan ijin pertama kali harus ke bagian informasi 

untuk meminta persyaratan permohonan ijin, setelah itu pemohon ke bagian pendaftaran untuk 

mengambil formulir pendaftaran kemudian pemohon kembali ke Disperindag dengan membawa 



 

 

 
 

dokumen persyaratan dan diberikan kepada bagian penetapan untuk memverifikasi keaslian 

dokumen dan mengesahkan permohonan ijin. 

Banyak sekali perusahaan-perusahaan tidak memperpanjang surat ijinnya dikarenakan 

proses perpanjangan ijin yang terlalu rumit dan tidak adanya pemberitahuan atau peringatan dari 

Disperindag untuk perusahaan memperpanjang surat ijinnya sehingga menyusahkan perusahaan 

itu sendiri, jika perusahaan tidak memperpanjang surat ijinnya maka akan dikenakan denda sebesar 

20% per bulan.   

Data-data perusahaan di Disperindag kota Palangkaraya disimpan menggunakan data arsip 

dan disimpan di gudang, sehingga data perusahaan tersebut akan sulit di kelola, metode 

penyimpanan data menggunakan arsip ini sangat rentan terhadap musibah alam seperti: banjir, 

rayap, kebakaran, dan musibah lainnya yang menyebabkan data menjadi sulit untuk di kembalikan 

atau diperbaiki seperti semula dan membuat proses pengembalian data menjadi lama. 

 

1.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan hasil kebutuhan analisa sebagai berikut: 

1. Dibutuhkan sistem yang memudahkan dan dapat melakukan proses pendaftaran surat ijin 

dengan cepat untuk pemohon tanpa harus bolak-balik dengan konsep satu atap. 

2. Dibutuhkan sistem yang dapat memperingatkan tentang masa berlaku ijin yang masih berlaku 

dan ijin yang sudah kadaluarsa. 

3. Dibutuhkan sistem yang dapat menghitung denda perpanjangan surat ijin yang masa berlakunya 

akan habis maupun yang sudah habis. 

4. Dibutuhkan sistem yang dapat memantau surat ijin yang didaftarkan oleh pemohon berdasarkan 

kategori ijin untuk diketahui oleh Disperindag kota Palangkaraya. 



 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem diatas maka dapat disimpulkan sebuah spesifikasi 

sistem yang dibutuhkan oleh Disperindag kota Palangkaraya yaitu sebagai berikut: 

1. Sebuah sistem/aplikasi yang memudahkan dan dapat melakukan proses pendaftaran surat ijin 

dengan cepat oleh pemohon kepada Disperindag kota Palangkaraya dengan membuat aplikasi 

yang berbasis web dan terhubung langsung dengan server dan bagian-bagian yang ada di 

Disperindag kota Palangkaraya sehingga tidak merepotkan Disperindag dalam melayani 

pemohon.  

2. Sebuah sistem yang dapat menghitung dan memberikan peringatan untuk perusahaan serta 

jumlah denda yang harus dibayar oleh pemohon untuk perpanjangan ijin yang melewati masa 

jatuh tempo.  

3. Sebuah sistem yang dapat memantau dan mengelola surat ijin dalam bentuk laporan yang dapat 

dilihat oleh pemilik perusahaan dan Disperindag berbasis web karena dapat dilihat dimanapun 

dan kapanpun. 

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi web pada Disperindag dan 

pemohon adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan perangkat keras aplikasi web 

 

 

Perangkat Keras Spesifikasi

Prosesor Single-Core 1.0 Ghz

Memori RAM 2GB

Koneksi Internet EDGE/3G/HSDPA+/higher

Storage 40GB

Modem GSM/CDMA (Memiliki Koneksi yang Baik)



 

 

 
 

Aplikasi pada web yang akan digunakan oleh Disperindag maupun pemohon dijalankan 

pada browser PC/Laptop atau smartphone yang terhubung menggunakan koneksi internet 

yang stabil karena terkoneksi dengan webserver. Spesifikasi diatas sudah cukup asalkan 

tidak membuka aplikasi lain yang bersifat banyak memakan memori RAM, koneksi 

maupun media penyimpanan pada PC/Laptop. 

 

3.1.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi web pada admin dan pemilik 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi web 

 

 

Dalam penggunaan aplikasi web, hanya dibutuhkan browser yang ada pada 

PC/laptop tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan lainnya. 

 

3.2 Model Yang diusulkan 

 Berdasarkan analisis dari proses bisnis diatas maka diusulkan model aplikasi pelayanan 

penerbitan ijin usaha dengan konsep satu atap seperti yang digambarkan dalam blok diagram 

berikut pada gambar 3.2 

Perangkat Lunak Spesifikasi

OS Windows XP/7/8

Browser Google Chrome/Mozilla Firefox



 

 

 
 

Input Proses Output

Data Pemohon 
SIUP, SITU, dan 

Reklame

Gambar Denah 
Perusahaan

Surat ijin usaha 
yang terakhir

Tabel Denda

Proses Penerbitan SIUP,SITU, 
dan Reklame online

Surat ijin SIUP, 
SITU, dan 
Reklame

Daftar SIUP, 
SITU,dan Reklame 

Per Kecamatan

Daftar SIUP, SITU, 
dan Reklame 
Keseluruhan

Masa berlaku SIUP, 
SITU dan Reklame 
yang  akan habis 

Surat Peringatan 
Jatuh Tempo SIUP, 
SITU, dan Reklame

Masa berlaku SIUP, 
SITU, dan Reklame 
yang  sudah habis 

Kelayakan Denah usaha

Laporan 
pemetaan denah 
bangunan usaha

Cetak Tanggal jatuh tempo 
perpanjangan ijin usaha

Laporan 
perpanjangan Ijin 

Jatuh Tempo

Ijin Usaha berdasarkan ijin 
usaha yang Expired dan yang 

belum Expired
Laporan ijin usaha 

yang belum 
disahkan

Laporan ijin usaha 
yang sudah 

disahkan

Dokumen 
persyaratan 

pemohon untuk 
Ijin Usaha

 

 

Gambar 3.2. Blok Diagram IPO Aplikasi Penerbitan SIUP, SITU, dan Reklame  

Dengan Konsep Satu Atap di Disperindag kota Palangka Raya 

 

Blok diagram menggambarkan garis besar yang menjadi input, proses, dan output dalam 

sistem aplikasi pelayanan satu atap penerbitan surat ijin di Disperindag kota Palangka Raya. Input 

berupa data pemohon SIUP, SITU, dan Reklame dan persyaratan dapat dilihat di lampiran 1, SITU 

dan persyaratan dapat dilihat di lampiran 2, serta Reklame dan persyaratan dapat dilihat di 

lampiran 3, gambar denah perusahaan, data data ijin usaha yang terakhir, tabel denda. 



 

 

 
 

Prosesnya berupa Proses penerbitan SIUP, SITU, dan Reklame, Kelayakan denah usaha, 

Tanggal jatuh tempo perpanjangan ijin usaha, Ijin usaha berdasarkan ijin usaha yang masih berlaku 

dan tidak berlaku, sedangkan output berupa: 

1. Surat ijin SIUP, SITU, dan Reklame 

2. Daftar SIUP, SITU, dan Reklame per kecamatan 

3. Masa berlaku SIUP, SITU, dan Reklame yang akan habis 

4. Daftar SIUP, SITU, dan Reklame keseluruhan 

5. Surat peringatan jatuh tempo SIUP, SITU, dan Reklame 

6. Masa berlaku SIUP, SITU, dan Reklame yang sudah habis 

7. Laporan pemetaan denah bangunan usaha 

8. Laporan ijin jatuh tempo 

9. Laporan ijin usaha yang belum disahkan 

10. Laporan ijin usaha yang sudah disahkan 

11. Data masa berlaku reklame yang akan habis  

12. Perpanjangan waktu ijin reklame yang akan di perpanjang 

 

 

3.3 Rancangan Arsitektur Sistem 

Rancangan arsitektur adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi 

sesuatu yang lebih baik. Berikut contoh gambar rancangan arsitektur untuk meningkatkan 

pelayanan penerbitan surat ijin di Disperindag kota Palangkaraya dengan konsep satu atap, berikut 

rancangan arsitektur sistem pada gambar 3.3 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rancangan Arsitektur Pelayanan Penerbitan ijin di  

Disperindag kota Palangkaraya 

 

 

Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP karena aplikasi berbasis web ini dapat 

digunakan dan diakses di berbagai sistem operasi seperti: Windows, Linux, Mac os, dan lain-

lain. Aplikasi berbasis web ini juga terhubung dengan MySql. MySql digunakan untuk 

pembuatan database di website yang telah dibuat dan  terhubung langsung dengan webserver 

dan dapat digunakan langsung pada aplikasi web  yang bersifat dinamis, desain tampilannya 

juga dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di Disperindag kota Palangkaraya, 

Aplikasi Pelayanan 

Penerbitan surat 

ijin satu atap 

Mengesahkan dan menerbitkan laporan ijin yang diminta 

Pemohon 

Hubswitch 

Bag. Pengesahan 

Bag. Pendaftaran 

Bag. Informasi 

Melakukan 

Pendaftaran 

ijin online 

Server WEB And Database 

menerima informasi 

pendaftaran  

Informasi 

Pendaftaran 

Ijin 

update informasi pendaftaran 

diterima 

menerima pengaduan kritik dan 

saran 
Update informasi persyaratan 

ijin 

menerima laporan surat ijin 



 

 

 
 

mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Rancangan proses yang digunakan di aplikasi web 

yang dibuat yaitu use case diagram. Use case diagram adalah teknik untuk merekam 

persyaratan fungsional sebuah sistem, use case diagram memperlihatkan hubungan diantara 

actor dan use case. Aktor mempresentasikan seorang user atau subsistem lain yang akan 

berinteraksi langsung dengan sistem. Sedangkan use case merupakan urutan kejadian yang 

menggambarkan interaksi antara user dengan sistem. 

 

3.4 Use Case Diagram 

a) Mengidentifikasi Actor Disperindag 

Actor menggambarkan seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang 

sedang dibangun. Ada dua tipe actor yaitu: pengguna sistem dan sistem lain yang berhubungan 

dengan sistem yang sedang dibangun. Berikut actor di Disperindag kota Palangkaraya seperti pada 

Gambar 3.4. 

 

  

 

 

 

Gambar 3.4 Identifikasi Actor Disperindag 

1. Pemohon 

Pemohon merupakan orang yang melakukan pendaftaran surat ijin secara online dan 

mengupload persyaratan ijin kedalam web Disperindag kota Palangkaraya 

2. Bagian Pendaftaran 



 

 

 
 

Bagian pendaftaran merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam proses pendaftaran surat 

ijin yang dilakukan oleh pemohon dan mengecek kelengkapan data yang tersedia di from 

pendaftaran ijin. 

3. Bagian Informasi 

Bagian Informasi merupakan bagian yang bertanggung jawab memberikan informasi 

persyaratan ijin oleh pemohon dan menerima informasi-informasi dari masyarakat yang 

berguna untuk peningkatan kualitas pelayanan di Disperindag kota Palangkaraya. 

4. Bagian Penetapan 

Bagian Penetapan merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengesahkan dan 

menerbitkan surat ijin yang diminta pemohon. 

 

b) Use Case Web Pemohon 

Use case adalah bagian tingkat tinggi dan fungsional sistem. Dengan kata lain, use case 

menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem (Sholiq, 2006). Berikut ini 

merupakan use case yang telah didapat berdasarkan kebutuhan sistem yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 dan 3.6.  

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.5 Identifikasi Use Case Web Pemohon 

 

 



 

 

 
 

Gambar 3.6 Identifikasi Use Case Web Disperindag 

c) Use Case Diagram Pendaftaran Ijin Online 

Use Cse Diagram menyajikan interaksi antara Use Case dan Actor (Sholiq, 2006). Use 

Case dan Actor menggambarkan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun. Use Case meliputi 

semua yang ada didalam sistem, sedangkan actor meliputi semua yang ada diluar sistem. 

Kemampuan sistem untuk dapat berinteraksi dengan pengguna dapat digambarkan ,pada 

Use Case Diagram pada gambar 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. 

 

 

Gambar 3.7 Use Case Diagram Pendaftaran Ijin Online 

 

Dari gambar 3.7 diatas dapat dilihat bahwa pemohon melakukan login untuk membuat baru 

atau memperpanjang surat ijin dan memilih jenis ijin yang akan dibuat. Setelah melakukan 

pendaftaran, pemohon mengupload dokumen persyaratan ijin yang sudah di scan sebelumnya oleh 

pemohon. Kemudian pemohon menunggu dan sistem akan memberikan informasi surat ijin 

diterima atau ditolak. 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.8 Use Case Diagram Aplikasi Web Bagian Informasi 

 

Pada gambar 3.8 diatas dapat dilihat bahwa bagian informasi dapat melakukan pengecekan 

kelengkapan dokumen persyaratan ijin yang sudah diupload oleh pemohon, memberikan informasi 

persyaratan dan pembuatan ijin kepada pemohon, dan melaporkan denda perpanjangan ijin kepada 

pemohon 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.9 Use Case Diagram Aplikasi Web Bagian Pendaftaran 

Pada gambar 3.9 diatas dapat dilihat bahwa bagian Pendaftaran dapat melakukan 

pengecekan kelengkapan formulir pendaftaran ijin yang sudah diisi oleh pemohon, apakan 

pemohon sudah mengisi formulir nya dengan lengkap atau tidak. 



 

 

 
 

 

Gambar 3.10 Use Case Diagram Aplikasi Web Bagian Penetapan 

Pada gambar 3.10 diatas dapat dilihat bahwa bagian Penetapan dapat melakukan 

pengesahan dan menerbitkan surat ijin untuk diserahkan kepada pemohon, mengupdate data 

pemohon yang sudah mendaftarkan ijinnya ke sistem web Disperindag kota Palangkaraya 

 

3.4.1 Activity Diagram Disperindag 

a) Activity Diagram Cek Kelengkapan Pendaftaran 

Proses dimulai dengan bagian pendaftaran melakukan login pada aplikasi web, kemudian 

membuka menu data pengajuan ijin kemudian memilih salah satu data pengajuan ijin surat ijin, 

mengecek kelengkapan pendaftaran ijin. Setelah itu merubah status pengajuan ijin untuk 

ditampilkan ke pemohon. Berikut activity diagram cek kelengkapan pendaftaran pada gambar 3.11 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram kelengkapan pendaftaran 



 

 

 
 

b) Activity Diagram Cek Kelengkapan Persyaratan Ijin 

Proses dimulai dengan bagian informasi melakukan login pada aplikasi web, kemudian memilih 

menu persyaratan ijin kemudian sistem web akan menampilkan data kelengkapan persyaratan ijin. 

Berikut activity diagram cek kelengkapan persyaratan ijin pada gambar 3.12 

 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Kelengkapan Persyaratan ijin 

c) Activity Diagram Laporan Denda Perpanjangan Ijin  

Proses dimulai dengan bagian informasi melakukan login pada aplikasi web, kemudian memilih 

menu laporan keterlambatan perpanjangan ijin. Kemudian memilih salah satu ijin yang terlambat. 



 

 

 
 

Setelah itu menampilkan informasi detail keterlambatan ijin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.13. 

 

 

Gambar 3.13 Activity Diagram Laporan Denda Perpanjangan Ijin 

d) Activity Diagram Update Informasi Persyaratan dan informasi Pembuatan Ijin  

Proses dimulai dengan bagian informasi masuk kedalam aplikasi web lalu memilih data 

persyaratan ijin. Setelah tampilan data persyaratan ijin ditampilkan maka bagian informasi 



 

 

 
 

menginput data persyaratan ijin yang baru. Setelah data inputkan, sistem akan menyimpan 

perubahan data persyaratan ijin yang dibuat, maka secara otomatis sistem akan mengeluarkan 

informasi perubahan data sudah berhasil diubah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Update Informasi Persyaratan dan Informasi Pembuatan ijin 



 

 

 
 

e) Activity Diagram Permohonan Ijin 

Proses dimulai dengan pemohon masuk kedalam aplikasi web lalu memilih menu perpanjangan 

atau pembuatan surat ijin baru. Setelah itu pemohon memilih jenis ijin yang akan diajukan dan 

langsung mengupload persyaratan ijin ke sistem web. Setelah mengupload persyaratan ijin, sistem 

akan mengeluarkan informasi surat ijin diterima atau ditolak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Activity Diagram Permohonan Surat Ijin 



 

 

 
 

f) Activity Diagram Login Pemohon 

Proses dimulai dengan pemohon membuka menu login atau register kedalam aplikasi web lalu 

memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan mengecek databse pemohon, 

kemudian pemohon menerima informasi login. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

3.16. 

 

 

Gambar 3.16 Activity Diagram Login Pemohon 

g) Activity Diagram Pengesahan dan Penerbitan Surat Ijin 

Proses dimulai dengan bagian penetapan melakukan login pada aplikasi web setelah itu memilih 

menu pengesan dan penerbitan ijin, setelah itu memilih data pengajuan ijin yang akan disahkan. 



 

 

 
 

Kemudian memberikan status pengesahan dan menyimpan perubahan status pengesahan ke dalam 

sistem, setelah itu mencetak sertifikat ijin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram Pengesahan dan Penerbitan Surat Ijin 



 

 

 
 

3.4.2 Sequence Diagram 

a) Sequence Diagram Permohonan Ijin 

Proses dimulai dengan pemohon membuka menu permohonan ijin pada menu utama kemudian 

pemohon mencari jenis ijin yang akan dibuat pada web untuk proses pembuatan ijin. Kemudian 

pemohon menginputkan formulir pendaftaran ijin dan mengupload persyaratan surat ijin. Setelah 

itu aplikasi akan menampilkan informasi proses permohonan ijin sudah selesai. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Sequence Diagram Permohonan Ijin 

b) Sequence Diagram Update Persyaratan dan Informasi 

Proses dimulai dengan bagian informasi membuka menu persyaratan dan informasi pada aplikasi 

web setelah itu muncul menu jenis ijin yang ingin update oleh bagian informasi. Bagian informasi 

membuka menu persyaratan dan informasi kemudian memilih data jenis ijin yang diminta oleh 

pemohon untuk diproses selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.19 Sequence Diagram Update Persyaratan dan Informasi 

c) Sequence Diagram Laporan Denda Perpanjangan Ijin 

Proses dimulai dengan bagian informasi membuka menu laporan denda pada aplikasi web, setelah 

itu muncul pilihan cari ijin terlambat. Bagian informasi membuka menu cari ijin terlambat 

kemudian bagian informasi mengecek data keterlambatan surat ijin. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.20. 

 

 



 

 

 
 

Gambar 3.20 Sequence Diagram Laporan Denda Perpanjangan Ijin 

d) Sequence Diagram Pengesahan dan Penerbitan Surat Ijin 

Proses dimulai dengan bagian penetapan membuka menu pengesahan pada aplikasi web setelah 

itu muncul menu pengesahan ijin. Bagian Penetapan membuka menu cari data pemohon. kemudian 

bagian penetapan dapat mengesahkan dan menyimpan surat ijin serta data pemohon .Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 Sequence Diagram Pengesahan dan Penerbitan Surat Ijin 

a. Class Diagram  

Class diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antar kelas dalam sistem (Sholiq, 2006). 

Class diagram memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi antar mereka. Berikut class 

diagram pada aplikasi pelayanan penerbitan 

 ijin dengan konsep satu atap berbasis web di Disperindag kota Palangkaraya. Berikut class 

diagram aplikasi penerbitan surat ijin di disperindag kota Palangraya pada gambar 3.22 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.22 Class diagram Aplikasi Pelayanan Penerbitan ijin dengan konsep satu atap berbasis 

web 

 

1) Class Diagram Pemohon 

Class diagram ini digunakan untuk menampung data pemohon yang mendaftarkan ijinnya di 

Disperindag kota Palangkaraya. Pada halaman ini juga menyimpan informasi personal pemohon 

seperti id pemohon, nama pemohon, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Class pemohon ini 



 

 

 
 

digunakan untuk mengetahui data dan informasi pemohon yang terhubung dengan database 

MySQL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.23. 

  

 

Gambar 3.23 Class diagram Pemohon 

2) Class Diagram Jenis Ijin 

Class Jenis Ijin merupakan kelas yang digunakan untuk menyimpan dan memilih jenis ijin yang 

digunakan untuk proses pembuatan ijin. Attribute yang ada pada kelas Class jenis ijin adalah id 

jenis ijin, nama jenis ijin, singkatan, dan biaya. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat pada gambar 

3.24. 



 

 

 
 

 

Gambar 3.24 Class diagram Jenis Ijin 

3) Class Diagram Kegiatan Usaha 

Kegiatan usaha digunakan untuk menampilkan jenis kegiatan usaha permohonan yang didaftarkan 

oleh pemohon ijin yang ada di Disperindag, Kegiatan usaha ini menampilkan id kegiatan, jenis 

ijin, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon seperti kegiatan penanaman sawit dalam ijin 

perkebunan. 

 

 

Gambar 3.25 Class diagram kegiatan usaha 



 

 

 
 

4) Class Diagram Jenis Usaha 

Jenis usaha adalah kelas yang digunakan untuk mengelola jenis ijin yang akan dibuat oleh 

pemohon. Jenis usaha yang akan dibuat harus sesuai dengan jenis ijin yang akan dibuat. 

 

 

Gambar 3.26 Class diagram Jenis Usaha 

5) Class Diagram Permohonan Ijin 

Kelas permohonan ijin berfungsi untuk menyimpan data ijin, jenis ijin dan id pemohon ke dalam 

server. Isi dari kelas ini yaitu berupa nomor permohonan yang berfungsi sebagai identitas 

permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon yang desertakan dengan id jenis ijin id pemohon itu 

sendiri. Dengan pemberian id dan nomor permohonan ijin dapat meningkatkan proses pencarian 

dan pengurusan ijin karena tertata dengan rapi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 

3.27.  

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.27 Class diagram Permohonan Ijin 

6) Class Persyaratan Ijin 

Kelas persyaratan ijin berfungsi untuk menentukan persyaratan ijin berdasarkan id, nama, dan 

keterangan ijin. Keterangan ijin yang dimaksut adalah persyaratan ijin yang dipenuhi oleh 



 

 

 
 

pemohon apakah sudah lengkap atau belum. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 

3.28. 

 

 

Gambar 3.28 Class diagram Persyaratan Ijin 

7) Class Diagram Status Persyaratan 

Kelas ini berisi data status persyaratan ijin yang berfungsi untuk melihat status persyaratan ijin 

yang masih aktif atau sudah mati, sehingga proses perpanjangan ijin yang diminta oleh pemohon 

dapat diproses dengan cepat berdasarkan nomor permohonannya. Penjelasan lebih lanjut dapat 

dilihat pada gambar 3.29. 

 

 

Gambar 3.29 Class diagram Status Persyaratan 



 

 

 
 

8) Class Diagram Petugas 

Kelas ini berisi data petugas Disperindag yang berfungsi sebagai identitas petugas saat mengakses 

web. Petugas harus memasukkan identitasnya untuk mengurus ijin yang di minta oleh pemohon. 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3.30. 

 

 

Gambar 3.30 Class diagram Petugas 

9) Class Diagram Department 

Kelas ini berisi detail bagian-bagian petugas di Disperinda, sehingga petugas-petugas yang 

melayani ijin dapat terdata, sehingga proses ijin menjadi jelas. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat 

pada gambar 3.31. 

 

 

Gambar 3.31 Class diagram Department 



 

 

 
 

3.5 Desain Input & Output 

Desain input merupakan awal dimulainya proses pendaftaran surat ijin, sedangkan output 

merupakan hasil dari proses pendaftaran surat ijin di Disperindag kota Palangkaraya, berikut 

proses input dan output pendaftaran ijin di Disperindag kota Palangkaraya. 

1) Input Web Data Pemohon 

Perancangan ini dikhususkan pada tampilan antarmuka pengguna aplikasi web. Penjelasan setiap 

antarmuka akan dijelaskan pada poin-poin. 

 

1. Login Pemohon 

Tampilan ini merupakan form login bagi pemohon yang sudah mendaftarkan id nya ke 

Disperindag pada aplikasi web yang berisi input text username, da 

n password dari pemohon. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.32. 

 

  

 

Gambar 3.32 Rancangan Tampilan Login Pemohon 

Berikut penjelasan secara singkat dari mengenai menu yang ada pada desain antarmuka diatas: 



 

 

 
 

1. Username adalah sebuah text field kosong yang harus diisi dengan username karyawan 

yang sudah terdaftar pada webserver sebelumnya. 

2. Password 

Password berisi kode masuk untuk user agar dapat mengakses aplikasi. 

3. Login 

Login merupakan sebuah tombol untuk mengeksekusi hasil input username dan password dari 

user. 

 

2. Daftar Baru ID Pemohon  

Tampilan pada halaman daftar baru pembuatan id pemohon yang masih baru atau belum memiliki 

id dapat mendaftarkan id nya dengan memilih menu register . Rancangan tampilan ini akan 

ditunjukkan pada gambar 3.33. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.33 Rancangan Tampilan Daftar  ID Baru Pemohon 

 

Berikut penjelasan singkat dari rancangan tampilan pendaftaran id baru: 



 

 

 
 

1. Email 

Sebuah text field yang diisi dengan data alamat email pemohon untuk verifikasi keanggotaan 

pemohon di Disperindag 

2. Password 

Sebuah text field yang diisi dengan angka atau huruf untuk pembuatan kode keamanan id yang 

akan dibuat. 

3. Nama Lengkap 

Sebuah text field yang diisi dengan nama pemohon untuk keanggotaan di Disperindag. 

4. Nomor Telepon 

Sebuah text field yang diisi dengan nomor telepon pemohon untuk syarat pendaftaran id pemohon. 

5. Simpan 

Sebuah button yang digunakan untuk menyimpan proses pendaftaran id pemohon jika data yang 

dimasukkan sudah sesuai dan lengkap. 

 

3. Formulir Pendaftaran Ijin Pemohon 

Setelah pemohon memasukkan username dan password yang telah didaftarkan di Disperindag kota 

Palangkaraya maka pemohon harus memilih menu perizinan kemudian memilih menu pengajuan 

permohonan untuk mendaftarkan ijinnya secara online. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan 

pada gambar 3.34. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3.34 Rancangan Tampilan Halaman Pendaftaran Ijin Pemohon 

Berikut penjelasan secara singkat dari rancangan tampilan halaman menu pendaftaran ijin: 

 

1. Akun 

 Data Pribadi 

Merupakan sebuah menu yang dapat di klik oleh pemohon untuk mengupdate data pribadi 

pemohon. 

 Ubah Password 

Merupakan sebuah menu yang digunakan untuk mengubah password atau sandi dari data 

pribadi pemohon. 

2. Perizinan 

 Pengajuan Permohonan 

Merupakan sebuah menu yang digunakan untuk mengisi formulir pendaftaran jenis ijin 

yang akan dibuat oleh pemohon 

 Daftar permohonan 

Merupakan sebuah menu yang digunakan untuk menampilkan seluruh data permohonan 

ijin yang dibuat oleh pemohon.  

4. Halaman Menu Upload Persyaratan Ijin 



 

 

 
 

Setelah pemohon mengisi formulir pendaftaran ijin dan menekan menu simpan maka secara 

otomatis pemohon akan masuk ke halaman upload dokumen persyaratan ijin berdasarkan 

informasi persyaratan ijin di halaman ini. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 

3.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Rancangan Tampilan Halaman Upload Persyaratan Ijin 

 

5. Menu Utama Login Petugas Disperindag 

Rancangan tampilan halaman login petugas Disperindag akan muncul setelah petugas login pada 

menu login perizinan. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.36. 

 

 



 

 

 
 

Gambar 3.36 Rancangan Tampilan Halaman Menu Utama Login Petugas 

Disperindag 

 

Berikut penjelasan rancangan tampilan pilih topping: 

1. Data Master 

Sebuah menu  yang digunakan untuk menyimpan persyaratan ijin, jenis ijin, dan data department 

dari pemohon. 

2. Manajemen User 

Sebuah menu yang digunakan untuk menyimpan data petugas yang melayani surat permohonan 

ijin dari pemohon. 

3. Permohonan 

Sebuah menu yang digunakan untuk menyimpan laporan persyaratan dan proses pembuatan ijin 

yang sedang dibuat. 

4. Laporan 

Sebuah menu yang digunakan untuk menyimpan laporan pembuatan ijin berdasarkan status ijin 

yang tersedia di Disperindag kota Palangkaraya. 

 

 

 

 

 

6. Menu Data Department 

Rancangan tampilan pada halaman ini yaitu setelah petugas perizinan melakukan login dan 

memilih menu Data Master maka akan muncul beberapa menu dan salah satu nya data department 

yang merupakan menu untuk menyimpan data nama kantor dinas daerah. Rancangan tampilan ini 

akan ditunjukkan pada gambar 3.37. 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.37 Rancangan Tampilan Data Department 

 

Berikut penjelasan singkat dari rancangan tampilan histori per transaksi: 

a. Tambah Data 

Sebuah menu yang dapat diklik untuk menambah nama kantor dinas yang ada di kota 

Palangkaraya. 

b. Display  

Sebuah tombol untuk melihat jumlah department yang ada untuk memudahkan pencarian. 

c. Lihat / Edit 

Sebuah menu yang dapat diklik untuk mengedit nama department jika nama department yang 

dimasukan salah. 

d. Hapus 

Sebuah menu yang dapat diklik untuk menghapus data department yang ada di database. 

7. Menu Jenis Perizinan 

Tampilan jenis perizinan yang dirancang akan ditampilkan setelah petugas memilih menu data 

jenis perijinan. pada tampilan halaman jenis perizinan rancangan tampilan ini akan ditunjukkan 

pada gambar 3.38. 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.38 Rancangan Tampilan Jenis Perizinan 

 

Berikut akan dijelaskan secara singkat dari rancangan tampilan pembayaran:  

a. Tambah Data 

Sebuah menu untuk menambah jenis ijin yang diminta oleh pemohon. 

b. Lihat / Edit 

Sebuah menu untuk mengubah jenis ijin yang diminta jika petugas salah memasukan data jenis 

ijin. 

 

c. Hapus 

Sebuah menu yang digunakan untuk menghapus data jenis ijin yang ada.  

 

8. Menu Persyaratan Ijin 

Rancangan pada halaman ini digunakan untuk mengelola persyaratan ijin berdasarkan jenis ijin 

yang diminta oleh pemohon. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.39. 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.39 Rancangan Tampilan Data Persyaratan Ijin 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat dari rancangan tampilan pengembalian bahan: 

a. Tambah Data 

Merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan data persyaratan ijin. 

b. Lihat / Edit 

Merupakan menu yang digunakan untuk mengubah data persyaratan ijin berdasarkan jenis ijin 

yang diminta oleh pemohon. 

c. Hapus 

Merupakan menu  yang digunakan untuk menghapus data persyaratan ijin jika ada perubahan atau 

penambahan ijin. 

 

9. Menu Manajemen Petugas 

Perancangan ini berisi tampilan antarmuka dari aplikasi web yang akan digunakan oleh petugas 

Disperindag. 

1. Data Petugas 



 

 

 
 

Rancangan pada halaman ini yaitu daftar petugas Disperindag yang terdaftar berdasarkan 

bagian pekerjaannya. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.40. 

 

 

                 Gambar 3.40 Rancangan halaman Manajemen Petugas 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat dari rancangan halaman data petugas: 

a. Tambah Data 

Sebuah menu yang berfungsi untuk menambahkan daftar petugas yang ada di Disperindag dengan 

milih menu tambah data dan mengisi data lengkap petugas dan memilih menu simpan jika data 

sudah lengkap. 

b. Lihat / Edit 

Sebuah menu yang berfungsi untuk mengubah informasi personal petugas Disperindag dengan 

memilih menu lihat atau edit data pribadi petugas dan mengisi kembali data di form edit data 

petugas.  

c. Hapus 

Sebuah menu yang digunakan untuk menghapus data petugas Disperindag dengan langsung 

memilih menu hapus dan data petugas yang ada akan terhapus. 

 



 

 

 
 

10. Menu Tambah Petugas 

Rancangan pada halaman ini yaitu menambah informasi petugas dengan mengisi formulir tambah 

petugas. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.41. 

 

 

gambar 3.41 Rancangan Halaman Tambah Petugas  

berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai rancangan halaman tambah petugas: 

a. Nama Lengkap 

Digunakan untuk mengisi nama petugas Disperindag 

b. Username 

Digunakan untuk membuat  id atau nickname nama petugas yang akan login di web Disperindag.  

c. Password 

Digunakan untuk mengisi kode keamanan masing-masing petugas Disperindag.  

d. Verifikasi Password 

Digunakan untuk verifikasi kesamaan kode keamanan yang dibuat oelh petugas Disperindag. 

e. Department 



 

 

 
 

Digunakan untuk mengisi department bagian petugas Disperindag yang bertugas untuk memproses 

surat ijin yang diminta oleh pemohon. 

f. Simpan 

Sebuah button untuk menyimpan data petugas yang sudah diisi di formulir tambah tugas. 

 

11. Menu Data Permohonan 

Rancangan pada halaman data permohonan digunakan untuk melihat semua data permohonan ijin 

yang telah diajukan oleh pemohon. Rancangan tampilan ini akan ditunjukkan pada gambar 3.42. 

 

 

Gambar 3.42 Rancangan Halaman Data Permohonan 

Rancangan pada halaman data permohonan akan dijelaskan secara singkat pada penjelasan: 

a. Lihat 

b. Sebuah menu yang digunakan untuk melihat kelengkapan data persyaratan ijin yang diupload 

oleh pemohon. 

c. Hapus 

Sebuah menu yang digunakan untuk menghapus data permohonan yang telah diajukan oleh 

pemohon. 

 



 

 

 
 

12. Menu Laporan Permohonan Per Periode 

Rancangan pada desain antarmuka halaman laporan permohonan per periode yaitu untuk melihat 

jumlah laporan permohonan yang diajukan oleh pemohon tiap per periode. Rancangan tampilan 

ini akan ditunjukkan pada gambar 3.43.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 Rancangan Halaman Laporan Per Periode 

Berikut akan dijelaskan secara singkat dari rancangan halaman laporan per periode: 

a. Periode Awal 

Sebuah menu yang diisi dengan tanggal awal pengajuan ijin. 

b. Periode Akhir 

Sebuah menu untuk diisi tanggal akhir pengajuan ijin. 



 

 

 
 

c. Tampilkan 

Sebuah menu yang digunakan untuk menampilkan hasil pencarian laporan permohoanan ijin yang 

telah dimasukkan oleh pemohon .  

 

3.6 Perancangan Uji Coba 

Rancangan uji coba ini dilakukan berpuluh kali dengan cara melakukan berbagai percobaan 

terhadap beberapa fungsi utama pada aplikasi pelayanan penerbitan surat izin dengan konsep satu 

atap di Disperindag kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Aplikasi mengalami error jika proses 

upload dokumen dilakukan secara bersamaan di waktu yang sama, sehingga data yang masuk ke 

database akan terlambat dan terjadi crash. Jika terjadi crash maka pemohon harus melakukan 

proses ulang upload dokumen lagi sampai dokumen tersebut dapat masuk ke database dengan 

sukses. Fungsi dari uji coba ini adalah membuktikan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan 

tujuan. Pengujian sistem ini menggunakan metode Black Box Testing. Berikut ini adalah 

perancangan uji coba pada aplikasi perizinan berbasis web. 

 

3.6.1 Perancangan Uji Coba Fitur Web 

1. Perancangan Uji Coba Form Login 

Rancangan uji coba form login berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi terhadap keluaran 

yang dihasilkan form login. Rancangan uji coba form login dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

 

 

Tabel 3.3 Rancangan Uji Coba form login 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon aplikasi 

setelah proses memilih menu 

login pada web 

 

Klik menu login pada 

web 

Tampilan form login 

pemohon atau petugas 



 

 

 
 

2. Mengetahui respon form login 

jika username dan password 

valid dan status petugas atau 

pemohon aktif 

 

Username dan 

password 

Tampilan form 

permohonan ijin 

3. Mengetahui respon form login 

jika username dan password 

tidak valid 

 

Username dan 

password 

Informasi data pemohon 

atau petugas tidak 

terdaftar 

 

2. Perancangan Uji Coba Form Pengajuan Permohonan Ijin. 

Rancangan uji coba form pengajuan permohonan ijin berfungsi untuk mendaftarkan permohonan 

ijin secara online. Rancangan uji coba form pendaftaran ijin dapat dilihat pada Tabel 3.4.  

 

Tabel 3.4 Rancangan Uji Coba form Pengajuan Permohonan Ijin 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon form 

pendaftaran ijin jika diisi 

dengan lengkap  

 

Mengisi masing-

masing textfield   

Tampilan permohonan 

ijin berhasil dibuat 

2. Mengetahui respon form 

pendaftaran ijin data yang 

dimasukkan tidak lengkap 

 

Mengkosongi salah 

satu textfield  

Tampilan informasi 

gagal memasukkan data 

permohonan ijin 

 

3. Perancangan Uji Coba Form Upload Persyaratan Ijin. 

Rancangan uji coba form upload persyaratan ijin berfungsi untuk mengetahui dokumen 

persyaratan yang di scan dan diupload oleh pemohon ke web Disperindag. Rancangan uji coba 

form persyaratan ijin dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Rancangan Uji Coba form Persyaratan Ijin 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon form menu 

upload persyaratan ijin 

 

Upload dokumen 

persyaratan ijin 

dalam format .rar    

Menampilkan informasi 

data upload berhasil 

 



 

 

 
 

4. Perancangan Uji Coba Form Data Permohonan 

Rancangan uji coba form data permohonan berfungsi untuk mengetahui kelengkapan data dan 

dokumen yang dimasukkan ke form pengajuan permohonan ijin. Rancangan uji coba form menu 

utama dapat dilihat pada Tabel 3.6.  

 

Tabel 3.6 Rancangan Uji Coba form Data Permohonan 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon form menu 

data permohonan jika memilih 

menu daftar permohonan 

 

Memilih menu daftar 

permohonan    

Tampilan halaman 

seluruh data permohonan 

ijin 

 

5. Rancangan uji coba form master berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi terhadap 

keluaran yang dihasilkan pada menu data master. Rancangan uji coba menu data master dapat 

dilihat pada Tabel 3.7.  

 

Tabel 3.7 Rancangan Uji Coba Menu Data master 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon data 

master jika memilih sub menu 

data department, data jenis 

perijinan, dan data 

persyaratan perijinan 

 

Memilih sub menu 

yang ada   

Menyimpan data master 

kedalam sub menu yang 

dipilih sebelumnya 

2. Mengetahui respon sub menu 

data master jika data yang 

diisi tidak lengkap 

 

Memasukkan data ke 

dalam sub menu data 

master 

Menyimpan data master 

kedalam sub menu yang 

dipilih sebelumnya 

 

6. Perancangan Uji Coba Menu Manajemen Petugas 



 

 

 
 

Rancangan uji coba menu manajemen petugas berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi 

terhadap keluaran yang dihasilkan menu  manajemen petugas. Rancangan uji coba menu 

manajemen petugas dapat dilihat pada Tabel 3.8.  

Tabel 3.8 Rancangan Uji Coba menu Manajemen Petugas 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon menu 

manajemen petugas 

berdasarkan sub menu data 

petugas dan tambah petugas 

 

Memilih sub menu 

data petugas dan 

tambah petugas 

Menyimpan data petugas 

yang aktif dan hasil 

penambahan data 

petugas yang baru 

 

 

7. Perancangan Uji Coba Menu Permohonan 

Rancangan uji coba menu permohonan yang berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi 

terhadap keluaran yang dihasilkan menu permohonan. Rancangan uji coba menu permohonan 

dapat dilihat pada Tabel 3.9.  

 

 

Tabel 3.9 Rancangan Uji Coba menu Permohonan 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon menu 

permohonan jika mengisi 

textfield pada sub menu data 

pengajuan permohonan  

 

Memilih sub menu 

data pengajuan 

permohonan 

Menampilkan seluruh 

data permohonan ijin 

 

8. Perancangan Uji Coba Menu laporan 

Rancangan uji coba form laporan berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi terhadap keluaran 

yang dihasilkan menu laporan. Rancangan uji coba menu laporan dapat dilihat pada Tabel 3.10 

 

Tabel 3.10 Rancangan Uji Coba menu  Laporan 



 

 

 
 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon menu 

terhadap sub menu izin belum 

sah, izin sudah sah, izin habis 

masa, izin jatuh tempo, dan 

laporan jumlah permohonan 

per periode  

 

Memilih tiap sub 

menu laporan   

Menampilkan laporan 

ijin yang sudah diproses 

dan dapat di print 

 

9. Perancangan Uji Coba oleh  Pemohon / Pengguna 

Rancangan uji coba oleh pemohon berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi terhadap aplikasi 

web yang telah dibuat dari proses pendaftaran ijin pemohon sampai dengan penerbitannya. 

Rancangan uji coba oleh pemohon dapat dilihat pada tabel 3.11 

 

Tabel 3.11 Rancangan Uji Coba oleh Pemohon 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 

1. Mengetahui respon menu 

terhadap menu pendaftaran 

ijin dan upload persyaratan 

ijin oleh pemohon 

 

Mengisi form 

pendaftaran ijin dan  

Menampilkan Informasi 

pengisian pendaftaran 

ijin sukses  

2. Mengetahui respon menu 

terhadaphalaman upload 

persyaratan ijin 

Mengupload 

persyaratan ijin 

dengan format .rar   

Menampilkan upload 

persyaratan ijin sukses 

 

10. Perancangan Uji Coba oleh  Petugas 

Rancangan uji coba oleh petugas berfungsi untuk mengetahui kesesuaian fungsi terhadap aplikasi 

web yang telah dibuat dari proses penerimaan ijin sampai menerbitkan ijin untuk pemohon. 

Rancangan iji coba oleh petugas dapat dilihat pada tabel 3.12 

Tabel 3.12 Rancangan Uji Coba oleh Petugas 

No. Tujuan Input Hasil yang Diharapkan 



 

 

 
 

1. Mengetahui respon menu 

terhadap menu daftar 

pemohon 

Mengotentikasi 

persyaratan ijin yang 

diupload pemohon    

Menampilkan sertifikat 

permohonan ijin  

2. Mengetahui keaslian data 

proses otentikasi 

 

Mendownload 

persyaratan ijin yang 

diupload oleh 

pemohon 

Menampilkan halaman 

penerbitan surat ijin 

sukses 

 

3.7 Analisis Hasil Uji Coba 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat meliputi : 

1. Kemampuan program dalam menampilkan surat ijin SIUP, SITU, dan Reklame 

2. Kemampuan program dalam mengelola penyimpanan dan kategori surat ijin yang 

diupload. 

3. Kemampuan program dalam menampilkan pesan peringatan untuk perpanjangan ijin. 

4. Kemampuan program dalam menampilkan laporan ijin per periode. 

5. Kemampuan program menampilkan proses upload dokumen persyaratan ijin oleh 

pemohon. 

Apabila masih ada kekurangan dalam apliakasi yang telah dibuat, maka akan dilakukan 

perbaikan. 

 


