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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap keempat pada penyusunan laporan tugas akhir ini akan dijelaskan 

mengenai proses implementasi dan evaluasi dari proses rancang bangun Aplikasi 

Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Key Performance Indicator 

Pada Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya. Diawali dengan analisis kebutuhan 

sistem pada Bank Jatim yang membutuhkan adanya sistem berbasis komputerisasi 

yang dapat melakukan proses pencatatan data karyawan, divisi, KRA dan KPI 

serta proses penilaian kinerja karyawan, laporan hasil penilaian kinerja dan grafik 

hasil penilaian kinerja. Sistem yang akan dibangun diperlukan untuk rekapitulasi 

secara realtime pada saat dilakukan. Dua kebutuhan tersebut adalah kebutuhan 

perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software).  

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Kebutuhan hardware merupakan komponen atau peralatan yang 

dibutuhkan dalam implementasi Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan Pada 

Menggunakan Metode Key Performance Indicator Pada Bank Jatim Kantor Pusat 

Surabaya. Kebutuhan ini lebih merujuk pada jenis dan kemampuan komputer 

yang akan digunakan oleh pengguna ketika mengoperasikan aplikasi tersebut.  

Berikut ini adalah penjelasan dari spesifikasi kebutuhan perangkat keras 

(hardware) dalam implementasi Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan  

Menggunakan Metode Key Performance Indicator Pada Bank Jatim Kantor Pusat 

Surabaya. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 
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1. Processor Core 2 Duo (atau diatasnya) 

2. Memory RAM 1 Gigabyte (atau diatasnya) 

3. Harddisk 100 Megabyte (atau diatasnya) 

4. Monitor dengan resolusi 1366x768 

5. Printer 

6. Mouse 

7. Keyboard 

8. Kabel LAN (Local Area Network) 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software merupakan kebutuhan program 

pendukung yang ditinjau dari sisi pengguna. Hal tersebut untuk mendukung 

proses implementasi dari Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan 

Metode Key Performance Indicator Pada Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya. 

Adapun spesifikasi dari kebutuhan perangkat lunak dari implementasi sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Microsoft Visual Basic 2010 Professional  

2. Microsoft SQL Server 2008 R2 

3. Dev Express 

4. Sistem Operasi (Windows 7) 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Apabila setiap komponen pendukung baik perangkat keras (hardware) 

atau perangkat lunak (software) telah tersedia, langkah selanjutnya yaitu proses 
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implementasi dari aplikasi penilaian kinerja karyawan yang telah dibangun. 

Sebelum proses implementasi dilakukan harus dipastikan media penyimpanan 

(hardisk) memiliki ruang bebas minimum 100Mb sebagai tempat 

pemasangan/instalasi database. File aplikasi ini terdapat di dalam folder yang 

nantinya akan diletakkan pada Microsoft Visual Basic 2010 Professional. 

Apabila kebutuhan untuk implementasi telah terpenuhi maka aplikasi 

penilaian kinerja karyawan dapat dioperasikan untuk kebutuhan bisnis yang ada. 

Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana alur operasional dari aplikasi 

penilaian kinerja karyawan dari segi pengguna sehingga penjelasan ini juga bisa 

sebagai pedoman dalam mengoperasikan aplikasi ini. Ketika pengguna 

menjalankan program ini tampilan awal yang terlihat adalah form login, setelah 

proses login selesai program akan menampilkan halaman utama sesuai kebutuhan 

aktor masing-masing.  
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4.2.1 Tampilan Form Login 

Tampilan awal dari aplikasi penilaian kinerja karyawan atau yang biasanya 

disebut form login. Form login ini digunakan oleh aktor atau pengguna untuk 

masuk ke dalam aplikasi, selain itu juga sebagai pengaman aplikasi untuk 

menentukan pengguna yang berhak mengakses aplikasi tersebut. Form login ini 

mengharuskan pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar 

pada field yang tersedia. Apabila semua field sudah terisi, kemudian tekan tombol 

login untuk masuk ke dalam beranda. Apabila nama pengguna dan kata sandi 

sesuai atau sudah terdaftar maka secara otomatis pengguna dengan nama 

pengguna dan kata sandi yang valid dapat masuk ke dalam aplikasi. Namun, 

apabila nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan tidak terdaftar maka 

secara otomatis aplikasi akan menolaknya. Form login dari aplikasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Tampilan Form Login 

 

 

 

4.2.2 Tampilan Form Master Karyawan 

Form master karyawan hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form 

ini untuk mencatat, menyimpan dan menampilkan data karyawan yang telah 

tersimpan dalam database. Form ini dilengkapi dengan fungsi tambah karyawan, 
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koreksi karyawan untuk mengubah dan hapus karyawan. Tampilan form master 

karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2 Tampilan Form Master Karyawan 

 

4.2.3 Tampilan Form Tambah Master Karyawan 

Form tambah master karyawan hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi 

dari form ini untuk melakukan pencatatan data karyawan seperti nama, jabatan 

dan divisi. Data karyawan ini selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel karyawan 

pada database. Form ini dilengkapi dengan fungsi batal untuk membatalkan 

inputan sebelum masuk database. Tampilan form tambah master karyawan dapat 

dilihat pada Gambar 4.3.  
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Gambar 4.3 Tampilan Form Tambah Master Karyawan 

 

4.2.4 Tampilan Form Koreksi Master Karyawan 

Form koreksi master karyawan hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi 

dari form ini untuk mengubah data karyawan pada tabel karyawan di database. 

Data karyawan yang dapat diubah yaitu nama, jabatan dan divisi. Setelah proses 

mengubah data berhasil, maka data pada tabel karyawan akan ter-update otomatis. 

Tampilan form koreksi master karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Tampilan Form Koreksi Master Karyawan 
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4.2.5 Tampilan Form Master Divisi 

Form data divisi hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form ini 

untuk mencatat, menyimpan dan menampilkan data divisi yang telah tersimpan 

dalam database. Form ini dilengkapi dengan fungsi tambah divisi, koreksi untuk 

mengubah dan menghapus data divisi. Tampilan form master divisi dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5 Tampilan Form Data Divisi 

 

4.2.6 Tampilan Form Tambah Master Divisi 

Form tambah divisi hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form ini 

untuk melakukan pencatatan data yang berisikan nama divisi. Data divisi ini 

selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel divisi pada database. Form ini 

dilengkapi dengan fungsi batal untuk membatalkan inputan sebelum masuk 

database. Tampilan form tambah master divisi dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan Form Tambah Master Divisi 

 

4.2.7 Tampilan Form Koreksi Master Divisi 

Form koreksi master divisi hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari 

form ini untuk mengubah data divisi pada tabel divisi di database. Data divisi 

yang dapat diubah yaitu nama divisi. Setelah proses mengubah data berhasil, 

maka data pada tabel divisi akan ter-update otomatis. Tampilan form koreksi 

master divisi dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 
Gambar 4.7 Tampilan Form Koreksi Master Divisi 
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4.2.8 Tampilan Form Master KRA 

Form master KRA hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form ini 

untuk mencatat, menyimpan dan menampilkan data KRA yang telah tersimpan 

dalam database. Form ini dilengkapi dengan fungsi tambah KRA, ubah dan hapus 

data KRA. Tampilan form master KRA dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
 Gambar 4.8 Tampilan Form Master KRA 

 

4.2.9 Tampilan Form Tambah Master KRA 

Form tambah data KRA hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form 

ini untuk melakukan pencatatan data KRA seperti kategori dan perspektif KRA. 

Data KRA ini selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel KRA pada database. 

Form ini dilengkapi dengan fungsi batal untuk membatalkan inputan sebelum 

masuk database. Tampilan form tambah master KRA dapat dilihat pada Gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Tampilan Form Tambah Master KRA 

 

4.2.10 Tampilan Form Koreksi Master KRA 

Form koreksi master KRA hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari 

form ini untuk mengubah data KRA pada tabel KRA di database. Data KRA yang 

dapat diubah yaitu Kategori dan Perspektif KRA. Setelah proses mengubah data 

berhasil, maka data pada tabel KRA akan ter-update otomatis. Tampilan form 

koreksi data KRA dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 
Gambar 4.10 Tampilan Form Koreksi Master KRA 
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4.2.11 Tampilan Form Master KPI 

Form master KPI hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form ini 

untuk mencatat, menyimpan dan menampilkan data KPI yang telah tersimpan 

dalam database. Form ini dilengkapi dengan fungsi tambah KPI, ubah dan hapus 

KPI serta periode berlaku KPI. Tampilan form data KPI dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11 Tampilan Form Master KPI 

 

4.2.12 Tampilan Form Tambah Master KPI 

Form tambah master KPI hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form 

ini untuk melakukan pencatatan data KPI seperti KPI, bobot, ukuran, target, 

satuan, minimum, rating1, rating2, rating3, rating4, dan rating5. Data KPI ini 

selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel KPI pada database. Form ini dilengkapi 

dengan fungsi batal untuk membatalkan inputan sebelum masuk database. Data 

KPI sangat penting karena digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan 

dalam aplikasi penilaian kinerja karyawan di Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya 

ini. Tampilan form tambah master KPI dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Tampilan Form Tambah Master KPI 

 

4.2.13 Tampilan Form Koreksi Master KPI 

Form koreksi Master KPI hanya dapat diakses oleh HRD. Fungsi dari form 

ini untuk mengubah data KPI pada tabel KPI di database. Data KPI yang dapat 

diubah yaitu KPI, bobot, ukuran, target, satuan, minimum, rating1, rating2, 

rating3, rating4, dan rating5. Setelah proses mengubah data berhasil, maka data 

pada tabel KPI akan ter-update otomatis. Tampilan form koreksi master KPI dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 
Gambar 4.13 Tampilan Form Koreksi Master KPI 
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4.2.14 Tampilan Form Penilaian Kinerja 

Form penilaian kinerja dapat diakses oleh Penyelia dan Pimpinan Divisi. 

Fungsi dari form ini untuk melakukan proses penilaian kinerja karyawan, 

menyimpan dan menampilkan data penilaian kinerja yang telah tersimpan dalam 

database. Form ini dilengkapi dengan fungsi tambah Penilaian Kinerja, ubah dan 

hapus. Tampilan form penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 
Gambar 4.14 Tampilan Form Penilaian Kinerja 

 

4.2.15 Tampilan Form Tambah Penilaian Kinerja 

Form tambah penilaian kinerja hanya dapat diakses oleh Penyelia dan 

pimpinan divisi. Fungsi dari form ini untuk melakukan pencatatan data Penilaian 

Kinerja dan melakukan proses penilaian kinerja karyawan. Data penilaian kinerja 

ini selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel penilaian kinerja pada database. 

Form ini dilengkapi dengan fungsi batal untuk membatalkan inputan sebelum 

masuk database. Tampilan form tambah penilaian kinerja dapat dilihat pada 

Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Tampilan Form Tambah Penilaian Kinerja 

 

4.2.16 Tampilan Form Koreksi Penilaian Kinerja 

Form koreksi penilaian kinerja hanya dapat diakses oleh penyelia dan 

pimpinan divisi. Fungsi dari form ini untuk mengubah data penilaian kinerja pada 

tabel penilaian kinerja di database. Data pernilaian kinerja yang dapat diubah 

yaitu hasil yang nantinya bisa langsung diproses perhitungan penilaian kinerja 

secara otomatis. Setelah proses mengubah data berhasil, maka data pada tabel 

penilaian kinerja akan ter-update otomatis. Tampilan form koreksi penilaian 

kinerja dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Tampilan Form Koreksi Penilaian Kinerja 

4.2.17 Tampilan Form Grafik Penilaian Kinerja 

Form grafik penilaian kinerja hanya dapat diakses oleh penyelia dan 

pimpinan divisi. Fungsi dari form ini untuk menampilkan data hasil penilaian 

kinerja karyawan perbulan selama periode satu tahun yang telah tersimpan dalam 

database. Tampilan form grafik penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 
Gambar 4.17 Tampilan Form Grafik Penilaian Kinerja 

 

4.2.18 Tampilan Form Laporan Hasil Penilaian Kinerja 

Form laporan hasil penilaian kinerja hanya dapat diakses oleh Penyelia 

dan Pimpinan Divisi. Fungsi dari form ini untuk menampilkan laporan hasil 
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penilaian kinerja dan terdapat fungsi untuk mencetak. Tampilan form laporan 

hasil penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

 
Gambar 4.18 Tampilan Form Laporan Hasil Penilaian Kinerja 

4.3 Uji Coba Form dengan Black Box Testing dan Evaluasi 

Uji coba adan evalasi dalah tahap pengujian sistem terhadap handling 

error pada setiap input yang dilakukan oleh pengguna. Sebuah mekanisme yang 

digunakan untuk uji coba form ini adalah black box testing. Cara ini digunakan 

untuk menentukan apakah sebuah sistem telah berhasil atau gagal dalam uji coba. 

Tabel 4.1 berikut adalah data-data uji coba yang telah dilakukan terhadap sistem:  



 
 

 
      

Tabel 4.1 Black Box Testing 

No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Aktor HRD, Penyelia dan Pimpinan Divisi 

1 

Login 

HRD, 

Penyelia dan 

Pimpinan 

Divisi 

Memastikan 

pengguna 

yang 

memiliki 

hak dapat 

mengakses 

sistem 

Nama 

pengguna dan 

kata sandi 

yang tidak 

memiliki hak 

untuk 

mengakses 

sistem 

Pengguna 

yang tidak 

memiliki hak 

tidak bisa 

masuk (login) 

ke dalam 

sistem 

Bentuk pesan 

peringatan 

bahwa nama 

pengguna/ kata 

sandi tidak 

salah 
Berhasil 

 
Login 

sesuai 

dengan hak 

akses yang 

diberikan 

Memasukkan 

nama 

pengguna dan 

kata sandi 

(untuk hak 

petugas) 

Pengguna 

mengakses 

sistem sesuai 

dengan hak 

yang 

diberikan 

Sistem diakses 

oleh pengguna 

sesuai dengan 

hak akses yang 

diberikan 
Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

2 

Maintanance 

Data 

Karyawan 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 
 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

karyawan 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

karyawan 

berhasil 

disimpan 

Data karyawan 

berhasil tampil 

pada tabel 

Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data 

karyawan 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database  

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna Berhasil 

 
Mencari 

data 

karyawan 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

karyawan 

yang dicari 

Data karyawan 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

3 
Maintanance 

Data Divisi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 
 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

divisi 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 

Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data divisi 

 

Pengguna 

mengubah 

data divisi 

yang ada di 

database  

Sistem dapat 

mengubah 

data divisi 

yang sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

divisi sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna 
Berhasil 

 
Mencari 

data divisi 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data divisi 

komponen 

yang dicari 

Data divisi 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil  
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

4 
Maintanance 

Data KRA 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 

  

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 

Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data KRA 

 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database  

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna Berhasil 

 

 

Mencari 

data KRA 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data 

komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

5 
Maintanance 

Data KPI 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

KPI dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 

 
 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 
Berhasil 

 
Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data KPI 

 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database  

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 
Berhasil 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Mencari 

data KPI 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data 

komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil 

 

6 

Proses 

Penilaian 

Kinerja 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

penilaian 

kinerja 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 

 
 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 

Berhasil 

 

8
9
 



 

 

 

 

No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data  

 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database  

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 
Berhasil 

 

  

Mencari 

data 

penilaian 

kinerja pada 

tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data penilaian 

kinerja yang 

dicari 

Data penilaian 

kinerja yang 

dicari berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil 

 

7 

Menampilkan 

Grafik 

Penilaian 

Kinerja 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 
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0
 



 

 

 

 

No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

 

 

 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 

Berhasil 

 
Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data  

 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database  

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 
Berhasil 

 
Mencari 

data grafik 

penilaian 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data 

komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil 
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1
 



 

 

 

 

No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

8 
Mencetak 

Laporan 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan 

benar 

Pengguna 

menginputka

n data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field yang 

kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Berhasil 

 

 

 

 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 
Berhasil 

 

  

Mencari 

data laporan 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data 

komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Berhasil 

 

9
2
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4.4 Uji Coba Pengguna 

 Untuk mengetahui hasil dari perancangan aplikasi telah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna, maka berikut adalah pengujian berupa angket penilaian uji coba 

aplikasi oleh pengguna, skala persentase nilai hasil perhitungan penilaian uji coba 

sebagai berikut: 

1. 5 = 81% - 100% (sangat sesuai) 

2. 4 = 61% - 80% (sesuai)  

3. 3 = 41% - 60% (cukup sesuai) 

4. 2 = 21% - 40% (kurang sesuai) 

5. 1 =  0% - 20%  (tidak sesuai) 

Pengelolaan data angket pada pertanyaan, berikut hasil uji coba pengguna 

Divisi HRD Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya dengan total responden tiga orang, 

total nilai yang menunjukkan 3,866 yang berarti cukup sesuai. Artinya program sudah 

sesuai dengan kebutuhan Divisi HRD. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Pengguna HRD 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 Rata-rata 

1 
Bagaimana tampilan aplikasi penilaian 

kinerja karyawan 
     2 1   3,333 

2 

Apakah form karyawan, divisi, KRA dan 

KPI sudah berjalan dengan baik sesuai 

dengan ketentuan Bank Jatim 

    2 1    3.333 

3 

Apakah fungsi pengisian data pada form 

karyawan, divisi, KRA dan KPI sudah 

berjalan dengan baik 

     1   2 4,333 
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No Pertanyaan 1 2 3 4 5 Rata-rata 

4 

Apakah fungsi update data pada form 

karyawan, divisi, KRA dan KPI sudah 

berjalan dengan baik 

      2 1 4,333 

5 

Apakah  fungsi hapus pada form karyawan, 

divisi, KRA dan KPI sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan Bank Jatim 

      3 
 

4 

  3,866 

 

Pengelolaan data angket pada pertanyaan, berikut hasil uji coba pengguna 

penyelia dan pimpinan divisi masing-masing divisi Bank Jatim Kantor Pusat 

Surabaya dengan total responden delapan orang, total nilai yang menunjukkan 4,05 

yang berarti sesuai. Artinya program sudah sesuai dengan kebutuhan penyelia dan 

pimpinan divisi.  

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Pengguna Penyelia & Pimpinan Divisi 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 Rata-rata 

1 
Bagaimana tampilan aplikasi penilaian 

kinerja karyawan pada form penilaian kinerja 
      6 2  4,25 

2 

Apakah fungsi form penilaian kinerja sudah 

berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

Bank Jatim 

    1 4 3  4,25 

3 

Apakah fungsi pengisian data pada form 

karyawan, divisi, KRA dan KPI sudah 

berjalan dengan baik 

       4 4 4,5 

4 

Apakah fungsi update data pada form 

karyawan, divisi, KRA dan KPI sudah 

berjalan dengan baik 

     3 5 
 

3,625 
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No Pertanyaan 1 2 3 4 5 Rata-rata 

5 

Apakah  fungsi hapus pada form karyawan, 

divisi, KRA dan KPI sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan Bank Jatim 

     4 3 1 3,625 

  4,05 

 
 

 


