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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan 

rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang 

dibangun akan diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sistem yang telah 

dikembangkan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

memudahkan pengguna untuk melakukan promosi perawat mahir pada rumah 

sakit PHC Surabaya. 

Sebelum menjalankan aplikasi ini, ada hal yang harus diperhatikan yaitu 

kebutuhan sistem. Sesuai dengan kebutuhan untuk merancang sistem diperlukan 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

4.1.1 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang 

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan 

harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan 

dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan 

hardware adalah sebagai berikut : 

a. Dual Core Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB 

b. 2 Gygabytes RAM 

c. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 15 Gb 
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d. Keyboard dan Mouse 

4.1.2 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi penilaian kinerja karyawan. Tentunya 

software ini memiliki fungsi masing-masing, mulai dari tools untuk perancangan 

document dan system flow sampai dengan tools untuk pembuatan sistem itu 

sendiri. Adapun software tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® 7 

b. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat rancangan document dan system flow 

c. Power Designer® 6 untuk membuat Context Diagram dan DFD 

d. Power Designer® 15 untuk membuat ERD (CDM - PDM) 

e. Sql Server 2008 untuk membuat database sistem 

f. XAMPP untuk membuat web server localhost 

g. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat desain interface website 

h. Dreamweaver untuk membuat website 

i. Google Chrome untuk mengakses localhost website 

j. PHP (Hypertext Prepocessor) untuk bahasa pemrograman dalam membuat 

website 

4.2 Uji Coba Form 

Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak disesuaikan dengan 

rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang 

dibangun akan diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sistem yang telah 

dikembangkan. 
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4.2.1 Uji Coba Form Login 

Form login digunakan pengguna untuk masuk kedalam sistem dan 

berguna sebagai proses keamanan sistem bagi pengguna yang berhak mengakses. 

Dalam form ini pengguna harus memasukkan NIK dan password pada field yang 

telah disediakan, kemudian tekan tombol Sign in. Sistem akan mengecek account 

tersebut kedalam database, apabila account telah terdaftar, maka sistem akan 

melanjutkan proses menuju menu utama, namun apabila belum terdaftar maka 

sistem akan menolaknya. 

 
 

Gambar 4.1 Form Login 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Form Beranda 

 

Test Tujuan Input Output 

Login 

aplikasi 

untuk 

Manajer 

SDM 

SDM mampu 

mengakses aplikasi 

sesuai dengan hak 

aksesnya 

Sukses Gambar 4.2 

Login 

aplikasi 

untuk bagian 

diklat 

Pihak diklat mampu 

mengakses aplikasi 

sesuai dengan hak 

aksesnya 

Sukses Gambar 4.3 
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Test Tujuan Input Output 

Login 

aplikasi 

untuk kepala 

bagian 

Pihak diklat  mampu 

mengakses aplikasi 

sesuai hak aksesnya 

Sukses Gambar 4.4 

Validasi jika 

NIK atau 

password 

salah 

Gagal login, tampil 

peringatan bahwa 

NIK atau password 

salah 

Sukses Gambar 4.5 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Menu Utama untuk Kepala Bagian SDM 

 

 
 

Gambar 4.3 Menu Utama untuk Bagian Diklat 

 



182 
 

 
 

Gambar 4.4 Menu Utama untuk Kepala Bagian 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Form Login dengan NIK atau password yang salah 

 

4.2.2 Uji Coba Data Maintenance Proses Seleksi Tahap Satu (Administrasi) 

Form master kriteria digunakan untuk memasukkan data master kriteria. 

Tampilan form master kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.7 Untuk dapat 
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memasukkan data kriteria, pengguna harus menekan tombol 

 Kriteria yang sudah diinputkan tidak bisa diinputkan lagi, 

kemudian tekan tombol simpan. Dalam halaman ini, pengguna juga dapat 

melakukan delete pada data master kriteria dengan menekan tombol . 

 

Gambar 4.6 Maintenance Proses Master Kriteria Administrasi 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba menu utama 

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

master kriteria 

administrasi 

Data master kriteria 

administrasi 

tersimpan pada tabel 

master_kriteria dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.7 

Hapus data 

master kriteria 

Data master kriteria 

pada tabel 

master_kriteria 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.8 

Simpan data 

ketentuan 

administrasi 

Data ketentuan 

administrasi 

tersimpan pada tabel 

paket_admin dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.9 

 



184 
 

Test Tujuan Input Output 

Hapus data 

ketentuan 

administrasi 

Data ketentuan 

administrasi pada 

tabel paket_admin 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.10 

Simpan data 

kriteria 

administrasi 

Data kriteria 

administrasi 

tersimpan pada tabel 

kriteria_admin dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.11 

Hapus data 

kriteria 

administrasi 

Data kriteria 

administrasi pada 

tabel kriteria_admin 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.12 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan 

jika masukan tidak 

valid 

Sukses Gambar 4.13 

 

 
 

Gambar 4.7 Simpan Data Master Kriteria Administrasi 
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Gambar 4.8 Hapus Data Master Kriteria Administrasi 
 

 

Gambar 4.9 Simpan data ketentuan administrasi 

 

 

Gambar 4.10 Hapus data ketentuan administrasi 

 

 

 

Gambar 4.11 Simpan data kriteria administrasi 
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Gambar 4.12 Hapus Data Kriteria Administrasi 

 

 

Gambar 4.13 Validasi Masukan 

 

4.2.3 Uji Coba Data Maintenance Proses Seleksi Tahap Dua (Substantif) 

Maintenance Proses Seleksi Tahap Dua digunakan untuk memasukkan data 

master kriteria subtantif. Tampilan form master kriteria tahap 2 dapat dilihat pada 

Gambar 4.14. Untuk dapat memasukkan data kriteria, pengguna harus menekan 

tombol . Kriteria yang sudah diinputkan tidak bisa 

diinputkan lagi, kemudian tekan tombol simpan. Dalam halaman ini, pengguna 

juga dapat melakukan delete pada data master kriteria dengan menekan tombol 

. 

 

Gambar 4.14 Form Master Kriteria Tahap Substantif 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Dua (Substantif) 

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

dua 

Data ketentuan 

seleksi tahap dua 

tersimpan pada tabel 

paketseleksi dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.15 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

dua 

Data ketentuan 

seleksi tahap dua 

pada tabel 

paketseleksi berhasil 

dihapus dan muncul 

peringatan bahwa 

data anda berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.16 

Simpan data 

kriteria seleksi 

tahap dua 

Data kriteria seleksi 

tahap dua tersimpan 

pada tabel 

kriteria_tahapan dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.17 

Hapus data 

kriteria seleksi 

tahap dua 

Data kriteria seleksi 

tahap dua pada tabel 

kriteria_tahapan 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.18 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan 

jika masukan tidak 

valid 

Sukses Gambar 4.19 
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Gambar 4.15 Simpan data ketentuan seleksi tahap dua 

 

 

Gambar 4.16 Hapus data ketentuan seleksi tahap dua 

 

 

Gambar 4.17 Simpan data kriteria seleksi tahap dua 

 

 

Gambar 4.18 Hapus data kriteria seleksi tahap dua 
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Gambar 4.19 Validasi Masukkan 

 

4.2.4 Uji Coba Data Maintenance Proses Seleksi Tahap Tiga (Peer Review) 

Maintenance Proses Seleksi Tahap Tiga digunakan untuk memasukkan data 

master kriteria peer review. Tampilan form master kriteria tahap Tiga dapat dilihat 

pada Gambar 4.20. Untuk dapat memasukkan data kriteria, pengguna harus 

menekan tombol . Kriteria yang sudah diinputkan tidak bisa 

diinputkan lagi, kemudian tekan tombol simpan. Dalam halaman ini, pengguna 

juga dapat melakukan delete pada data master kriteria dengan menekan tombol 

. 

 

Gambar 4.20 Form Kamus Peer Review 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Tiga  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

parameter nilai 

peer review 

(kamus 

penilaian) 

Data parameter 

penilaian peer review 

tersimpan pada tabel 

parameter_nilai dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.21 

Hapus data 

parameter nilai 

peer review 

(kamus 

penilaian) 

Data parameter 

penilaian peer review 

berhasil dihapus pada 

tabel parameter_nilai 

dan muncul 

peringatan bahwa 

data anda berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.22 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

tiga 

Data ketentuan 

seleksi tahap tiga 

tersimpan pada tabel 

paket_peer dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.23 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

tiga 

Data ketentuan 

seleksi tahap tiga 

pada tabel 

paket_peer berhasil 

dihapus dan muncul 

peringatan bahwa 

data anda berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.24 

Simpan data 

indikator seleksi 

tahap tiga 

Data indikator 

seleksi tahap tiga 

tersimpan pada tabel 

indikator_peer dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.25 
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Gambar 4.21 Simpan data parameter nilai peer review (kamus penilaian) 

 

 

Gambar 4.22  Hapus data parameter nilai peer review (kamus penilaian) 

 

 

Gambar 4.23 Simpan data ketentuan seleksi tahap tiga 
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Gambar 4.24 Hapus data ketentuan seleksi tahap tiga 

 

 

Gambar 4.25 Simpan data indikator seleksi tahap tiga 

 

4.2.5 Uji Coba Data Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat digunakan untuk memasukkan 

data master kriteria seleksi awal. Tampilan form master kriteria tahap Empat dapat 

dilihat pada Gambar 4.26. Untuk dapat memasukkan data kriteria, pengguna harus 

menekan tombol . Kriteria yang sudah diinputkan tidak bisa 

diinputkan lagi, kemudian tekan tombol simpan. Dalam halaman ini, pengguna 

juga dapat melakukan delete pada data master kriteria dengan menekan tombol 

. 
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Gambar 4.26 Form Master Proses Seleksi Tahap Empat 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat tersimpan 

pada tabel paketawal 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.27 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat pada tabel 

paketawal berhasil 

dihapus dan muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.28 

Simpan data 

indikator 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap tiga tersimpan 

pada tabel 

indikator_seleksi_awal 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.29 

Hapus data 

indikator 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat pada tabel 

indikator_seleksi_awal 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.30 
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Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

bobot indikator 

seleksi tahap 

empat 

Data bobot indikator 

seleksi tahap empat 

tersimpan pada tabel 

indikator_seleksi_awal 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.31 

Update data 

bobot indikator 

seleksi tahap 

empat 

Data bobot indikator 

seleksi tahap empat 

terupdate pada tabel 

indikator_seleksi_awal 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.32 

 

 

 

Gambar 4.27 Simpan data ketentuan seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4.28 Hapus data ketentuan seleksi tahap empat 
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Gambar 4.29 Simpan data indikator seleksi tahap empat 
 

 

Gambar 4.30 Hapus data indikator seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4.31 Simpan data bobot indikator seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4. 32 Update data bobot indikator seleksi tahap empat 

 



196 
 

4.2.6 Uji Coba Data Maintenance Proses Seleksi Tahap Akhir 

Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat digunakan untuk memasukkan 

data master kriteria seleksi awal. Tampilan form master kriteria tahap Empat dapat 

dilihat pada Gambar 4.33. Untuk dapat memasukkan data kriteria, pengguna harus 

menekan tombol . Kriteria yang sudah diinputkan tidak bisa 

diinputkan lagi, kemudian tekan tombol simpan. Dalam halaman ini, pengguna 

juga dapat melakukan delete pada data master kriteria dengan menekan tombol 

. 

 

Gambar 4.33 Update data bobot indikator seleksi tahap empat 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

parameter nilai 

akhir 

Data parameter nilai 

akhir tersimpan pada 

tabel 

parameter_nilai_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.33 

Hapus data 

parameter nilai 

akhir 

Data parameter nilai 

akhir berhasil dihapus 

pada tabel 

parameter_nilai_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.34 
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Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

parameter 

akhir 

Data parameter akhir 

tersimpan pada tabel 

parameter_akhir dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.35 

Hapus data 

parameter 

akhir 

Data parameter akhir 

berhasil dihapus pada 

tabel parameter_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.36 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

akhir 

Data ketentuan seleksi 

tahap akhir tersimpan 

pada tabel paket_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.37 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

akhir 

Data ketentuan seleksi 

tahap akhir pada tabel 

paket_akhir berhasil 

dihapus dan muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.38 

Simpan data 

indikator 

seleksi tahap 

akhir 

Data indikator seleksi 

tahap akhir tersimpan 

pada tabel 

indikator_seleksi_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.39 

Hapus data 

indikator 

seleksi tahap 

akhir 

Data indikator seleksi 

tahap akhir pada tabel 

indikator_seleksi_akhir 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.40 
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Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

bobot indikator 

seleksi tahap 

akhir 

Data bobot indikator 

seleksi tahap akhir 

tersimpan pada tabel 

indikator_seleksi_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.41 

Update data 

bobot indikator 

seleksi tahap 

akhir 

Data bobot indikator 

seleksi tahap akhir 

terupdate pada tabel 

indikator_seleksi_akhir 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.42 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan jika 

masukan tidak valid 

Sukses Gambar 4.43 

 

 

Gambar 4.34 Simpan data parameter nilai akhir 

 

 

Gambar 4.35 Hapus data parameter nilai akhir 
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Gambar 4.36 Simpan data parameter akhir 

 

 

Gambar 4.37 Hapus data parameter akhir 

 

 

Gambar 4.38 Simpan data ketentuan seleksi tahap akhir 

 

 

Gambar 4.39 Hapus data ketentuan seleksi tahap akhir 
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4.2.7 Uji Coba Proses Kebutuhan Promosi 

Form periode promosi digunakan untuk memasukkan data periode. 

Tampilan form periode promosi dapat dilihat pada Gambar 4.40. Untuk dapat 

memasukkan data periode, pengguna harus memasukkan nama kebutuhan 

promosi, nama bagian dan tanggal mulai periode kemudian tekan tombol Simpan.  

 

Gambar 4.40 Form Input Kebutuhan Promosi 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

kebutuhan 

promosi 

Data kebutuhan 

promosi tersimpan 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data kebutuhan 

anda berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.41 

Hapus data 

kebutuhan 

promosi 

Data kebutuhan 

promosi pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data kebutuhan 

anda berhasil dihapus 

Sukses Gambar 4.42 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan jika 

masukan tidak valid 

Sukses Gambar 4.43 
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Gambar 4.41 Simpan data kebutuhan promosi 

 

 

Gambar 4.42 Hapus data kebutuhan promosi 

 

 

Gambar 4.43 Validasi masukan 

4.2.8 Uji Coba Proses Seleksi Tahap Satu (Administrasi) 

Form proses seleksi tahap 1 (administrasi) ini digunakan untuk mencari 

data perawat yang sesuai dengan kriteria administrasi yang telah di tentukan 

sebelumnya. Sebelum melakukan pencarian data perawat, pihak diklat terlebih 

dahulu memilih ketentuan administrasi. Setelah pihak diklat menentukan 

ketentuan administrasi kemudian pihak diklat memilih kebutuhan promosi yang 

akan dilakukan pencarian data dengan cara menekan tombol lihat hasil pencarian 
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lalu menekan tampilkan hasil. Setelah pihak diklat menekan tombol tampilkan 

hasil, maka akan muncul daftar perawat yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. Pihak diklat akan memilih satu persatu atau semuanya dari hasil 

perawat-perawat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengguna juga dapet merubah ketentuan administrasi atau menghapus proses 

administrasi yang belum diproses serta dapat melihat hasil administrasi jika proses 

pencarian data perawat belum tersimpan. Dalam hal ini yang berhak melakukan 

tambah, ubah dan hapus adalah bagian Diklat.  

 

 
 

Gambar 4.44 Form proses seleksi tahap 1 (administrasi) 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi 

administrasi 

Data ketentuan seleksi 

administrasi tersimpan 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.45 

Update data 

ketentuan 

seleksi 

administrasi 

Data ketentuan seleksi 

administrasi terupdate 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.46 
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Test Tujuan Input Output 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi 

administrasi 

Data ketentuan seleksi 

administrasi pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

penilaian berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.47 

Sorting 

perawat seleksi 

administrasi 

Menampilkan data 

perawat yang sesuai 

dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

sebelumnya 

Sukses Gambar 4.48 

Simpan data 

hasil seleksi 

administrasi 

Data hasil seleksi 

administrasi tersimpan 

pada tabel hasil_admin 

dan total_hasil_admin 

serta muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.49 

Cetak laporan 

hasil seleksi 

administrasi 

Data hasil seleksi 

administrasi dapat 

ditampilkan dan 

dicetak oleh aplikasi 

Sukses Lampiran 8 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan jika 

masukan tidak valid 

Sukses Gambar 4.51 

 

 

 

Gambar 4.45 Simpan data ketentuan seleksi administrasi 
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Gambar 4.46 Update data ketentuan seleksi administrasi 

 

 

Gambar 4.47 Hapus data ketentuan seleksi administrasi 

 

 

Gambar 4.48 Sorting perawat seleksi administrasi 

 

 

Gambar 4.49 Simpan data hasil seleksi administrasi 
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Gambar 4.50 Validasi masukan 

 

4.2.9 Uji Coba Proses Seleksi Tahap Dua (Substantif) 

Desain Form proses seleksi tahap 2 (substantif) ini digunakan untuk 

memberi nilai perawat pada proses seleksi tahap 2. Pihak diklat terlebih dahulu 

memilih ketentuan tahap seleksi. Setelah memilih ketentuan tahap seleksi, pihak 

diklat juga dapat merubah ketentuan administrasi atau menghapus proses seleksi 

tahap 2 yang belum diproses. Dalam hal ini yang berhak melakukan tambah, ubah 

dan hapus adalah bagian Diklat. Setelah bagian diklat menentukan ketentuan 

untuk proses seleksi tahap 2, selanjutnya bagian kepala bagian sesuai dengan 

bagian yang sedang dipromosikan memberikan nilai terhadap tahapan yang telah 

dibuat sebelumnya dengan cara menekan tombol input nilai.  

 
 

Gambar 4.51 Form proses seleksi tahap 2 (substantif) 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Maintenance Proses Seleksi Tahap Empat  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

dua 

Data ketentuan seleksi 

tahap dua tersimpan 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.52 

Update data 

ketentuan 

seleksi tahap 

dua 

Data ketentuan seleksi 

tahap dua terupdate 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.53 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

dua 

Data ketentuan seleksi 

tahap dua pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

penilaian berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.54 

Simpan hasil 

penilaian 

perawat 

Data hasil seleksi tahap 

dua tersimpan pada 

tabel hasil_tahapseleksi 

dan total_hasil_tahap 

serta muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.55 

Update hasil 

penilaian 

perawat 

Data hasil seleksi tahap 

dua terupdate pada 

tabel hasil_tahapseleksi 

dan total_hasil_tahap 

serta muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.56 
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Test Tujuan Input Output 

Cetak laporan 

hasil seleksi 

seleksi tahap 

dua 

Data hasil seleksi tahap 

dua dapat ditampilkan 

dan dicetak oleh 

aplikasi 

Sukses Lampiran 9 

Validasi 

masukan  

Muncul peringatan jika 

masukan tidak valid 

Sukses Gambar 4.57 

 

 

Gambar 4.52 Simpan data ketentuan seleksi tahap dua 

 

 

Gambar 4.53 Update data ketentuan seleksi tahap dua 

 

 

Gambar 4.54 Hapus data ketentuan seleksi tahap dua 
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Gambar 4.55 Simpan hasil penilaian tahap dua (subtantif) 

 

 

Gambar 4.56 Update hasil penilaian tahap dua (Subtantif) 

 

 

Gambar 4.57 Validasi masukan 

 

4.2.10 Uji Coba Proses Seleksi Tahap Tiga (Peer Review) 

Desain Form proses seleksi tahap 3 (peer review) ini digunakan untuk 

memberi nilai perawat pada proses seleksi tahap 3. Pihak diklat terlebih dahulu 

memilih ketentuan peer review. Setelah memilih ketentuan peer review, pihak 

diklat juga dapat merubah ketentuan peer review atau menghapus proses peer 

review yang belum diproses. Dalam hal ini yang berhak melakukan tambah, ubah 
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dan hapus adalah bagian Diklat. Setelah bagian diklat menentukan ketentuan 

untuk proses peer review, selanjutnya bagian kepala bagian sesuai dengan bagian 

yang sedang dipromosikan memberikan nilai peer review dengan cara menekan 

tombol input nilai.  

 
 

.Gambar 4.58 Form proses seleksi tahap 3 (peer review) 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Proses Seleksi Tahap Tiga (Peer Review)  

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

tiga 

Data ketentuan seleksi 

tahap tiga tersimpan 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.59 

Update data 

ketentuan 

seleksi tahap 

tiga 

Data ketentuan seleksi 

tahap tiga terupdate 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.60 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

tiga 

Data ketentuan seleksi 

tahap tiga pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

penilaian berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.61 
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Test Tujuan Input Output 

Simpan hasil 

penilaian 

perawat 

Data hasil seleksi tahap 

tiga tersimpan pada 

tabel peer_review dan 

tot_peerreview serta 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.62 

Cetak laporan 

hasil seleksi 

seleksi tahap 

tiga 

Data hasil seleksi tahap 

tiga dapat ditampilkan 

dan dicetak oleh 

aplikasi 

Sukses Lampiran 10 

 

 

Gambar 4.59 Simpan data ketentuan seleksi tahap tiga 

 

 

Gambar 4.60 Update data ketentuan seleksi tahap tiga 

 

 

Gambar 4. 61 Hapus data ketentuan seleksi tahap tiga 
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Gambar 4.62 Simpan hasil penilaian 

 

4.2.11 Uji Coba Proses Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

Desain Form proses seleksi tahap 4 (seleksi awal) ini digunakan untuk 

memberi nilai perawat pada proses seleksi tahap 4. Pihak diklat terlebih dahulu 

memilih ketentuan seleksi awal. Setelah memilih ketentuan seleksi awal, pihak 

diklat juga dapat merubah ketentuan seleksi awal atau menghapus proses seleksi 

awal yang belum diproses. Setelah pihak diklat menentukan ketentuan seleksi 

awal kemudian pihak diklat memilih kebutuhan promosi dengan cara menekan 

tombol lihat hasil lalu menekan tombol tampilkan hasil. Setelah pihak diklat 

menekan tombol tampilkan hasil, maka akan muncul daftar perawat yang lolos 

seleksi awal. Pengguna juga dapet merubah ketentuan administrasi atau 

menghapus proses seleksi awal yang belum diproses serta dapat melihat hasil 

seleksi awal jika proses seleksi awal belum tersimpan. Dalam hal ini yang berhak 

melakukan tambah, ubah dan hapus adalah bagian Diklat. Setelah dilakukan 

proses penyimpanan selanjutnya hasil perawat lolos seleksi awal akan diteruskan 

kepada manajer unit untuk dilakukan proses approval. Perawat yang telah di-

approve manajer unit yang dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. 
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Gambar 4.63 Form proses seleksi tahap 4 (seleksi awal) 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Proses Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat tersimpan 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.64 

Update data 

ketentuan 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat terupdate 

pada tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.65 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi tahap 

empat 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

penilaian berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.66 

Menampilkan 

daftar perawat 

hasil seleksi 

tahap empat 

Menampilkan data 

perawat dengan nilai 

sesuai dengan indikator 

yang telah ditentukan 

sebelumnya 

Sukses Gambar 4.67 
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Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

hasil seleksi 

tahap empat 

Data hasil seleksi 

administrasi tersimpan 

pada tabel seleksi_awal 

dan tot_seleksiawal 

serta muncul 

peringatan bahwa data 

anda berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.68 

Cetak laporan 

hasil seleksi 

tahap empat 

Data hasil seleksi tahap 

empat dapat 

ditampilkan dan 

dicetak oleh aplikasi 

setelah melewati proses 

approval manajer unit 

Sukses Lampiran 11 

 

 
Gambar 4.64 Simpan data ketentuan seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4.65 Update data ketentuan seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4.66 Hapus data ketentuan seleksi tahap empat 
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Gambar 4.67 Menampilkan daftar pegawai hasil seleksi tahap empat 

 

 

 

Gambar 4.68 Simpan data hasil seleksi tahap empat 

4.2.12 Uji Coba Proses Approve Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

Form proses approve seleksi tahap 4 (seleksi awal) ini digunakan untuk 

memberi persetujuan hasil seleksi awal.  

 

Gambar 4.69 Form proses approve seleksi tahap 4 (seleksi awal) 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Proses Approve Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

 

Test Tujuan Input Output 

Approve hasil 

seleksi tahap 

empat 

Aplikasi menampilkan 

hasil seleksi tahap 

empat dan meng-

update tabel 

tot_seleksiawal dengan 

status approved yang 

telah di approve dan 

status not approve 

yang tidak di approve 

Sukses Gambar 4.70 

Batal Approve 

hasil seleksi 

tahap empat 

Aplikasi menampilkan 

hasil seleksi tahap 

empat dan meng-

update tabel 

tot_seleksiawal dengan 

status not approved 

yang batal di approve 

Sukses Gambar 4.71 

 

 

Gambar 4.70 Approve hasil seleksi tahap empat 

 

 

Gambar 4.71 Batal Approve hasil seleksi tahap empat 

 

4.2.13 Uji Coba Proses Seleksi Akhir 

Desain Form proses seleksi akhir ini digunakan untuk memberi nilai 

perawat pada proses seleksi akhir. Pihak diklat terlebih dahulu memilih ketentuan 
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seleksi akhir. Setelah memilih ketentuan seleksi akhir, pihak diklat juga dapat 

merubah ketentuan seleksi akhir atau menghapus proses seleksi awal yang belum 

diproses. Setelah pihak diklat menentukan ketentuan seleksi akhir kemudian pihak 

diklat memilih kebutuhan promosi dengan cara menekan input nilai. Setelah pihak 

diklat menekan tombol input nilai, maka akan muncul daftar perawat yang akan 

dinilai. Setelah dilakukan proses penyimpanan selanjutnya hasil perawat lolos 

seleksi akhir akan diteruskan kepada manajer SDM untuk dilakukan proses 

approval. Perawat yang telah di-approve manajer SDM yang dapat melanjutkan 

ke proses selanjutnya. 

 
 

Gambar 4.72 Form proses seleksi akhir 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Proses Seleksi Tahap Empat (Seleksi Awal) 

 

Test Tujuan Input Output 

Simpan data 

ketentuan 

seleksi akhir 

Data ketentuan seleksi 

akhir tersimpan pada 

tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.73 

Update data 

ketentuan 

seleksi akhir 

Data ketentuan seleksi 

akhir terupdate pada 

tabel 

kebutuhan_promosi 

dan muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.74 
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Test Tujuan Input Output 

Hapus data 

ketentuan 

seleksi akhir 

Data ketentuan seleksi 

tahap empat pada tabel 

kebutuhan_promosi 

berhasil dihapus dan 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

penilaian berhasil 

dihapus 

Sukses Gambar 4.75 

Menampilkan 

daftar perawat 

hasil seleksi 

akhir 

Menampilkan data 

perawat dengan nilai 

sesuai dengan indikator 

yang telah ditentukan 

sebelumnya 

Sukses Gambar 4.76 

Simpan data 

hasil seleksi 

akhir 

Data hasil seleksi 

administrasi tersimpan 

pada tabel 

seleksi_akhir dan 

tot_seleksiakhir serta 

muncul peringatan 

bahwa data anda 

berhasil disimpan 

Sukses Gambar 4.77 

Cetak laporan 

hasil seleksi 

akhir 

Data hasil seleksi akhir 

dapat ditampilkan dan 

dicetak oleh aplikasi 

setelah melewati proses 

approval manajer SDM 

Sukses Lampiran 12 

 

 

Gambar 4.73 Simpan data ketentuan seleksi akhir 
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Gambar 4.74 Update data ketentuan seleksi akhir 

 

 

Gambar 4.75 Hapus data ketentuan seleksi akhir 

 

 

Gambar 4.76 Menampilkan daftar pegawai hasil seleksi akhir 

 

 

Gambar 4.77 Simpan data hasil seleksi akhir 
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4.2.14 Uji Coba Proses Approve Seleksi Akhir 

Form proses approve seleksi akhir ini digunakan untuk memberi 

persetujuan hasil seleksi akhir.  

 
Gambar 4.78 Form proses approve seleksi akhir 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Proses Approve Seleksi Akhir 

 

Test Tujuan Input Output 

Approve hasil 

seleksi akhir 

Aplikasi menampilkan 

hasil akhir dan meng-

update tabel 

tot_seleksiawal dengan 

status approved yang 

telah di approve dan 

status not approve 

yang tidak di approve 

Sukses Gambar 4.79 

Batal Approve 

hasil seleksi 

akhir 

Aplikasi menampilkan 

hasil seleksi akhir dan 

meng-update tabel 

tot_seleksiawal dengan 

status not approved 

yang batal di approve 

Sukses Gambar 4.80 

 

 
Gambar 4.79 Approve hasil seleksi akhir 

 

 
Gambar 4.80 Batal Approve hasil seleksi akhir 
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4.3 Uji Coba Metode Rating Scale 

Pada tahap uji coba metode ini akan dijabarkan tentang penghitungan metode 

rating scale menggunakan proses manual, proses penilaian peer review sebelum 

ada aplikasi di Rumah Sakit PHC Surabaya dengan penilaian peer review 

menggunakan aplikasi yang telah dibuat. 

Berikut ini akan dilakukan pengujian terhadap penilaian peer review 

secara manual lalu dilanjutkan penilaian kinerja menggunakan aplikasi. 

Tujuannya adalah memastikan hasil penilaian kinerja tepat dan akurat. 

1.3.1 Hasil Perhitungan Manual 

Tabel 4.15 Tabel Perhitungan Penilaian Kinerja Manual 
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SHIGIT 0  - 1 25 0  - 0  - 1 8 1 10 1 7 50 

 

Dari tabel 4.15 didapatkan hasil score atau nilai total secara keseluruhan 

adalah 50, dari masing-masing kriteria yang setiap kriterianya memiliki nilai 

terendah 0 dan nilai tertinggi 25 dan bobot dari yang terendah 7% dan tertinggi 

25%.  

1.3.2 Hasil Perhitungan melalui Aplikasi 

Gambar 4.81 merupakan tampilan penilaian kinerja yang dilakukan melalui 

website penilaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan dengan memilih nilai 

sesuai dengan kriteria yang diberikan. 
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Gambar 4.81 Inputan Penilaian Peer Review melalui Web 

 

4.4 Evaluasi 

Berdasarkan hasil uji coba sistem atau uji coba form dan uji coba metode 

graphic rating scale, Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Promosi Perawat 

Mahir pada Rumah Sakit PHC Surabaya ini dapat menghasilkan perhitungan 

dengan benar dan dapat menghasilkan laporan hasil penilaian perawat pada setiap 

proses tahapan promosi sehingga mendapatkan calon kandidat perawat mahir 

yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit PHC Surabaya. 


