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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Sistem yang telah dibuat sebelumnya telah di analisa dan di rancang dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pengguna agar permasalahan yang ada dapat 

terselesaikan dengan baik, oleh karena itu diperlukan elemen pendukung yang dapat 

berkerja sama antara sistem dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Berikut 

elemen pendukung yang dibutuhkan agar sistem yang ada dapat berjalan 

sebagaimana mestinya: 

4.1.1 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan perangkat yang pertama yakni kebutuhan hardware (perangkat 

keras) merupakan kebutuhan perangkat fisik yang membentuk suatu sistem 

komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dan 

menjalankan fungsinya. Hardware yang ada harus memiliki spesifikasi dan 

performa yang baik, sehingga nantinya sistem yang akan dijalankan oleh komputer 

akan bisa berjalan dengan baik. Berikut kebutuhan perangkat keras yang 

dibutuhkan : 

a. Prosesor    : Intel Core i3 350M 2.27 GHz atau diatasnya 

b. RAM (Random Access Memory) : 2 GB atau diatasnya 

c. Harddisk    : 10 GB atau diatasnya 

d. VGA    : On Board atau diatasnya 

e. Perangkat Optik   : DVD ROM atau diatasnya 

f. Keyboard, Mouse, dan Printer yang kompatibel 
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4.1.2 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Penggunaan perangkat lunak atau software dalam rangka menjembatani 

antara sistem dan perangkat keras yang tersedia yang bertujuan agar dapat 

berjalannya sistem yang ada dengan baik. Perangkat lunak yang ada juga digunakan 

untuk membuat rancangan system flow, DFD, dan ERD sampai dengan tools untuk 

pembuatan sistem itu sendiri. Berikut software yang digunakan : 

a. Operating System  : Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 

b. Web Server  : XAMPP Versi 3.2.2 

c. Database   : MySQL 

d. Browser    : Mozilla Firefox 50.1 

e. System Flow Maker : Microsoft Visio 2016 

f. DFD Maker  : Power Designer 6 

g. ERD Maker  : Power Designer 16.5 

h. Tools   : Notepad ++ 

4.2 Implementasi Sistem 

Kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada sudah mendukung 

seluruh proses yang ada, serta telah terinstal semua, maka proses berikutnya adalah 

implementasi dan penerapan sistem. Proses implementasi merupakan proses 

penerapan pada sistem yang telah dibuat. Form awal yang tampil pertama dalam 

sistem ketika dijalankan adalah form login, yang berfungsi sebagai pengaman 

pertama bagi pengguna yang berhak untuk mengaksesnya. 
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4.2.1 Form Login 

 

Gambar 4.1 Form Login 

Form Login ini digunakan untuk keamanan sistem. Tujuannya adalah 

supaya sistem digunakan oleh orang yang berhak memakai dan berjalan sesuai hak 

akses masing-masing. Adapun field yang harus diisi dalam form ini adalah 

username dan password serta memasukan teks capcha sebagai validasi kemanan 

akses. Selanjutnya klik tombol login, secara otomatis sistem akan bekerja untuk 

validasi pengguna tersebut dan mencari hak aksesnya. 
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4.2.2 Form Menu Utama 

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 

Desain menu ini digunakan untuk memasukkan data menu. Fungsi menu ini 

adalah untuk membuat daftar-daftar pilihan inputan yang terdiri dari sub-menu dari 

aplikasi uji kompetensi. Bentuk menu pada aplikasi uji kompetensi ini seperti 

terlihat pada gambar 4.1 di atas, yang mana terdapat 3 menu utama yaitu 

Administrasi, Laporan, dan Master Data. Masing-masing menu tersebut juga 

memiliki sub-menu yaitu pada menu administrasi terdiri dari sub-menu peserta, 

asesi, ujian, dan penilaian. Untuk menu laporan sendiri memiliki sub-menu laporan 

peserta, laporan asesi, laporan ujian, dan laporan penilaian. Sementara menu master 

data memiliki sub-menu yaitu skema tuk, tuk, jenis tuk, penanggung jawab, asesor, 

dan pengguna.  
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4.2.3 Form Data Peserta 

 

Gambar 4.3 Form Data Peserta 

Halaman ini menampilkan informasi data para peserta yang telah 

diinputkan. Halaman ini juga memiliki tombol tambah peserta, yang memiliki 

fungsi untuk menambah data peserta. Bentuk form tambah peserta seperti pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.4 Form Tambah Peserta 
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4.2.4 Form Data Asesi 

Form data asesi ini difungsikan untuk memasukan data asesi yang diambil 

dari data peserta. Tampilan halaman ini terlihat seperti gambar 4.5 berikut ini. 

 

Gambar 4.5 Form Data Asesi 

Untuk memasukkan data asesi, pada halaman ini terdapat tombol tambah 

asesi, seperti yang tertera pada gambar 4.6 dibawah ini:  

 

Gambar 4.6 Form Tambah Asesi 
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Proses berikutnya adalah mencetak bukti pendaftaran, proses ini akan 

muncul apabila data asesi berhasil dientri. Bukti pendaftaran nantinya akan 

diberikan kepada asesi. Tampilan bukti pendaftaran ini seperti gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4.7 Bukti Pendaftaran 

4.2.5 Form Data Ujian 

Halaman ujian ini digunakan untuk melihat peserta uji kompetensi sesuai 

dengan skema yang diambil oleh masing-masing asesi. Dalam tampilan data ujian 

ini, terdapat proses mengunduh soal ujian sesuai skema masing-masing peserta. 

Tampilan halaman terlihat seperti gambar 4.8 berikut dibawah ini. 

 

Gambar 4.8 Form Data Ujian 
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4.2.6 Form Data Penilaian 

Halaman penilaian ini digunakan untuk merubah hasil uji asesi yang telah 

melakukan uji kompetensi. Bentuk hasil uji setelah mengikuti uji kompetensi 

adalah kompeten atau belum kompeten, nilai tersebut didapat dari penilaian asesor 

dan akan diubah oleh admin. Kemudian setelah admin merubah hasil uji menjadi 

kompeten, maka akan muncul aksi untuk melakukan cetak sertifikat. Sementara 

bagi asesi yang mendapat nilai belum kompeten, secara otomatis aksi cetak 

sertifikat tidak muncul. Tampilan form data penilaian ini terlihat seperti gambar 4.9 

berikut ini: 

 

Gambar 4.9 Form Data Penilaian 

Berikut merupakan contoh sertifikat pada bagian depan yang tampak seperti 

pada gambar 4.10 dan untuk bagian belakang tampak pada gambar 4.11 dibawah 

ini: 
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Gambar 4.10 Bentuk Tampilan Sertifikat Bagian Depan 

 

Gambar 4.11 Bentuk Tampilan Sertifikat Bagian Belakang 
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4.2.7 Form Laporan Data Peserta 

 

Gambar 4.12 Form Laporan Data Peserta 

Form laporan data peserta ini digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui 

berapa total jumlah peserta yang telah tercatat dalam aplikasi ini. Peserta yang telah 

tercatat ini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk tidak terjadi peserta ganda. 

Pada form ini juga telah dilengkapi fitur export dalam bentuk excel, sehingga 

nantinya dapat dicetak dan simpan sebagai dokumentasi. Filter yang digunakan 

pada form ini adalah berdasarkan tanggal awal hingga tanggal akhir. 

Bentuk laporan berisi informasi seperti nama, no. HP, dan pendidikan 

terakhir. 
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4.2.8 Form Laporan Data Asesi 

 

Gambar 4.13 Form Laporan Data Asesi 

Form laporan data asesi ini digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui 

berapa total jumlah peserta yang berubah statusnya menjadi asesi. Dengan 

berubahnya status peserta menjadi asesi, maka asesi tersebut dapat mengikuti uji 

kompetensi. Pada form ini juga telah dilengkapi fitur export dalam bentuk excel, 

sehingga nantinya dapat dicetak dan simpan sebagai dokumentasi. Filter yang 

digunakan pada form ini adalah berdasarkan tanggal awal hingga tanggal akhir, dan 

TUK (Tempat Uji Kompetensi). 

Bentuk laporan berisi informasi seperti nama, kode peserta, skema, nama 

asesor, TUK, jenis TUK, dan tanggal ujian. 
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4.2.9 Form Laporan Data Ujian 

 

Gambar 4.14 Form Laporan Data Ujian 

Form laporan data ujian ini digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui 

berapa total jumlah asesi yang akan melaksanakan uji kompetensi. Informasi yang 

ada juga digunakan untuk mengetahui jenis skema yang akan diujikan. Pada form 

ini juga telah dilengkapi fitur export dalam bentuk excel, sehingga nantinya dapat 

dicetak dan simpan sebagai dokumentasi. Filter yang digunakan pada form ini 

adalah berdasarkan tanggal awal hingga tanggal akhir, dan TUK (Tempat Uji 

Kompetensi). 

Bentuk laporan berisi informasi seperti nama, kode peserta, alamat, kota, 

skema, nama asesor, dan status ujian. 
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4.2.10 Form Laporan Data Penilaian 

 

Gambar 4.15 Form Laporan Data Penilaian 

Form laporan data penilaian ini digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui 

berapa total jumlah asesi yang memiliki hasil uji kompeten dan belum kompeten. 

Informasi yang ada juga digunakan untuk mengetahui alamat tinggal asesi, yang 

nantinya akan diberikan kepada masing-masing TUK untuk dibagikan kepada asesi 

yang mendapat hasil uji kompeten. Pada form ini juga telah dilengkapi fitur export 

dalam bentuk excel, sehingga nantinya dapat dicetak dan simpan sebagai 

dokumentasi. Filter yang digunakan pada form ini adalah berdasarkan tanggal awal 

hingga tanggal akhir, dan TUK (Tempat Uji Kompetensi). 

Bentuk laporan berisi informasi seperti nama, kode peserta, skema, nama 

asesor, dan kompetensi atau hasil uji. 
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4.2.11 Form Master Data Skema/KUK 

 

Gambar 4.16 Form Master Data Skema/KUK 

Form master data skema/KUK ini sebagai tempat penyimpanan data-data 

skema/KUK yang digunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi. Satu skema 

memiliki banyak KUK, masing-masing skema akan digunakan sebagai tempat 

untuk menyimpan soal uji kompetensi.  

 

Gambar 4.17 Form Tambah Skema 
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Pada form master data skema/KUK juga memiliki tombol tambah skema 

seperti pada gambar 4.17 diatas, yang memiliki fungsi untuk menambahkan 

skema/KUK baru. Pada form tambah skema tersebut, juga terdapat field untuk 

menginputkan nama skema dalam bahasa inggris. Tujuan dari diberikannya field 

tersebut, agar nantinya dapat dikenali nama skema dalam bentuk bahasa inggris 

dalam proses cetak sertifikat. 

4.2.12 Form Master Data TUK 

 

Gambar 4.18 Form Master Data TUK 

Form master data TUK ini sebagai tempat penyimpanan data-data TUK 

yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uji kompetensi. Pada form master data 

TUK juga memiliki tombol tambah TUK seperti pada gambar 4.19 dibawah, yang 

memiliki fungsi untuk menambahkan TUK baru. Form ini juga memiliki field yang 

terhubung dengan form master data penanggung jawab, sehingga nantinya pada 

field penanggung jawab, admin tidak perlu melakukan entri data, melainkan 

memilih siapa penanggung jawab yang ditunjuk oleh masing-masing TUK tersebut. 
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Gambar 4.19 Form Tambah TUK 

4.2.13 Form Master Data Jenis UK 

 

Gambar 4.20 Form Master Data Jenis UK 

Form master data jenis UK ini sebagai tempat penyimpanan data-data jenis 

UK yang digunakan sebagai bentuk pelaksanaan uji kompetensi. Pada form master 

data jenis UK juga memiliki tombol tambah jenis UK seperti pada gambar 4.21 

dibawah, yang memiliki fungsi untuk menambahkan jenis UK baru.  
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Gambar 4.21 Form Tambah Jenis UK 

4.2.14 Form Master Data Penanggung Jawab 

 

Gambar 4.22 Form Master Data Penanggung Jawab 

Form master data penanggung jawab ini sebagai tempat penyimpanan data-

data para penanggung jawab yang terhubung dengan form master data TUK. Pada 

form master data penanggung jawab juga memiliki tombol tambah penanggung 

jawab seperti pada gambar 4.23 dibawah ini, yang memiliki fungsi untuk 

menambahkan penanggung jawab baru. 
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Gambar 4.23 Form Tambah Penanggung Jawab 

4.2.15 Form Master Data Asesor 

 

Gambar 4.24 Form Master Data Asesor 

Form master data asesor ini sebagai tempat penyimpanan data-data para 

asesor yang terhubung dengan form data asesi, karena data asesor berkaitan 

langsung dengan proses uji kompetensi. Pada form master data asesor juga 

memiliki tombol tambah asesor seperti pada gambar 4.25 dibawah ini, yang 

memiliki fungsi untuk menambahkan asesor baru. Asesor yang ditambahkan harus 

memiliki bukti nomor sertifikat asesor, yang akan digunakan sebagai tanda 

pengenal dan tanda unik. 
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Gambar 4.25 Form Tambah Asesor 

4.2.16 Form Master Data Pengguna 

 

Gambar 4.26 Form Master Data Pengguna 

Form master data pengguna ini sebagai tempat penyimpanan data-data para 

user yang menggunakan aplikasi ini. Pada form master data penguna juga memiliki 

tombol tambah pengguna seperti pada gambar 4.27 dibawah ini, yang memiliki 

fungsi untuk menambahkan user baru. Pengguna yang ditambahkan akan memiliki 
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hak akses, hanya saja saat ini hak akses yang diberikan masih sebatas untuk 

administrator, yang memiliki kuasa penuh atas berjalannya aplikasi ini. 

 

Gambar 4.27 Form Tambah Pengguna 

4.3 Evaluasi Sistem 

Evaluasi merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah dilakukannya 

proses implementasi. Proses yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem 

berjalan sesuai prosedur dan memastikan sistem terhindar dari error yang terjadi. 

Uji coba yang dilakukan juga memiliki maksud memastikan valid tidaknya suatu 

proses input, agar menghasilkan output yang dinginkan. 
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Tabel 4.1 Test Case Aplikasi 

No. Tujuan Input Output Sistem Status 
1 Memastikan 

user yang 
memiliki hak 

akses saja 
yang dapat 
mengakses 

sistem 

Username 
dan 

password 
yang tidak 
memiliki 
hak akses 

User karyawan dan pemilik 
saja yang dapat masuk 

sistem. 

Sukses 

 

2 Validasi field-
field yang 

harus 
dinputkan 

Nama, TTL, 
yang terkait 
data inputan 

Message box validasi muncul 
ketika ada field yang tidak 

dinputkan 

Sukses 
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3 Melakukan 

validasi 
terhadap 
memilih 

skema yang 
sudah pernah 

dipilih 

Nama 
skema yang 

sudah 
pernah 
dipilih 

Message box validasi muncul 
ketika memilih skema yang 

sama 

Sukses 
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4 Mengunduh 
soal uji 

kompetensi 

Nama 
skema yang 

dipilih 

Link download tidak muncul Sukses 

 
5 Mencetak 

sertifikat 
Hasil uji 

yang 
bernilai 

kompeten 

Link cetak sertifikat tidak 
muncul 

Sukses 
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