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BAB III

ANALISIS_DAN_PERANCANGAN_SISTEM

Analisis dan perancangan sistem dalam Aplikasi Penilaian dan Inspeksi 

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Berdasarkan OHSAS 18001:2007 

Berbasis Android di PT. Uniserv Indonesia menggunakan metode waterfall. 

Dalam waterfall ini terdapat lima tahapan Requirements, Design, Implementasi, 

Testing, Maintanance.

.

Gambar 3.1 Alur Pengembangan Sistem
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3.1. Requirments 

Melakukan analisis sistem untuk menentukan persyaratan sistem yang 

berjalan saat ini dan menyusun kebutuhan sistem yang akan dikembangkan atau 

dibangun dalam menentukan bagaimana penyelesainnya.

3.1.1 Menentukan Persyaratan System

Menentukan persyaratan sistem untuk mendapatkan informasi dalam 

meningkatkan sistem baru. Terdapat tiga cara untuk mendapatkan informasi yaitu 

dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi literatur. Berikut ini adalah 

penjelasan dari tahap mendapatkan informasi :

1. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengamati secara 

langsung bagaimana alur penilaian risiko. Wawancara dilakukan kepada 

bagian petugas penilaian. Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan 

sebagai berikut :

a. Ohsas 18001 : 2007 pada klausul 4.3.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian 

risiko dan penetapan pengendalian.

b. JSA (Job Safety Analysis) digunakan sebagai identifikasi bahaya 

c. Acuan Job Safety Analysis adalah Job Safety Analysis lama

d. Di awal kerja semua pekerja divisi masing masing melakukan 

pertemuan dalam upaya pembuatan JSA (Job Safety Analyst). Dalam 

pertemuan di ikuti oleh semua pihak divisi/bagian yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang berisiko pada fisik pekerja di produksi.

e. Penilaian risiko ketika kegiatan identifikasi bahaya selesai, 

kemudian pekerja di divisi yang pekerjaannya berisiko pada fisik 
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pekerja di produksi melakukan pertemuan diminta untuk 

menentukan tingkat bahaya yang telah diketahui dari paling parah 

dari suatu bahaya tetapi masih dalam batas wajar.

f. Penilaian pada perusahaan menggunakan teknik semi kuantitatif 

yang di kombinasikan dengan risk matrix dan Form identifikasi 

pada perusahaan yang menggunakan JSA (Job Safety Analyst).

g. Jadwal petugas untuk inspeksi penilaian dilakuan satu minggu 

sekali. 

h. Jumlah petugas yang inspeksi diharuskan dua orang dengan divisi 

berbeda tapi divisi tetap berhubungan dengan produksi.

i. Petugas akan melakukan inspeksi ketika mendapatkan jadwal 

kemudian petugas menilai risiko yang terjadi sesuai divisi yang di 

tetapkan.

j. Ketika penilaian petugas membawa form penilaian risiko, lembar 

catatan dan kamera digital.

k. Hasil penilaian di lihat oleh kabag untuk melakukan pembenahan 

temuan.

2. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

dengan mencari sumber ilmu atau teori melalui buku,jumal, buku dan 

website dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan 

mengenai merancang bangun aplikasi penilaian inspeksi K3, sehingga 

aplikasi yang akan dibangun sesuai harapan dan tidak keluar dari tujuan. 

Berikut ini adalah studi literatur yang digunakan dan telah dijelaskan dalam 
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Bab II tentang aplikasi, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), OHSAS 

18001:2007, teknik penilaian risiko semi kuantitatif.

3.1.2 Alur Proses Penilaian

Alur proses penilaian menjelaskan bagaimana alur penilaian yang di lakukan 

pada PT. Uniserv Indonesia. Alur penilaian seperti gambar 3.2.

Gambar 3.2 Alur Proses Penilaian

3.1.3 Penerapan penilaian pada sistem

Alur Penilaian pada system android yaitu dengan mengolah inputan nilai 

risiko dan peluang dimana nilai tersebut sudah di tetapkan 5 tingkat yang terdiri dari 

:

1. Nilai Risiko :

a) Tingkat 1 sangat ringan yaitu tidak ada cedera, kerugian biaya rendah, 

kerusakan peralatan ringan.

b) ingkat 2 Ringan yaitu cedera ringan (hanya membutuhkan P3K), peralatan 

rusak ringan

c) Tingkat 3 sedang yaitu Menyebabkan cidera yang memerlukan perawatan 

medis ke rumah sakit, peralatan rusak sedang.
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d) Tingkat 4 Berat yaitu Menyebabkan cidera yang menyebabkan cacatnya 

angota tubuh permanen, peralatan rusak berat.

e) Tingkat 5 Fatal yaitu Menyebabkan kematian 1 orang atau lebih, kerusakan 

berat pada mesin sehingga mengganggu proses produksi.

2. Nilai Peluang :

a) Tingkat 1 sangat ringan yaitu tidak ada cedera, kerugian biaya rendah, 

kerusakan peralatan ringan.

b) Tingkat 2 Ringan yaitu cedera ringan (hanya membutuhkan P3K), peralatan 

rusak ringan

c) Tingkat 3 sedang yaitu Menyebabkan cidera yang memerlukan perawatan 

medis ke rumah sakit, peralatan rusak sedang.

d) Tingkat 4 Berat yaitu Menyebabkan cidera yang menyebabkan cacatnya 

angota tubuh permanen, peralatan rusak berat.

e) Tingkat 5 Fatal yaitu Menyebabkan kematian 1 orang atau lebih, kerusakan 

berat pada mesin sehingga mengganggu proses produksi.

Setelah mengolah inputan nilai di android kemudian proses penilaian tingkat 

risiko dilakukan pada web aplikasi. Penilaian Tingkat risiko di ambil dari nilai risiko 

dan nilai peluang dengan rumus penilaian menggunakan R x P = tingkat risiko. 

Setelah di ketahui nilai tingkat risiko selanjutnya sistem mencocokan dengan skala 

yang sudah di tentukan. Nilai skala tingkat risiko yaitu sebagi berikut :

1. Rendah 1-4 yaitu masih  di toleransi

2. Sedang 5-10 yaitu dikendalikan sampai batas toleransi

3. Tinggi 12-25 yaitu Pemantauan intensif dan pengendalian
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Kemudian setelah sistem mencocokan hasil nilai tingkat risiko dengan skala 

yang sudah ditentukan maka sistem akan memberitahukan tingkat risiko yang 

tergolong pada salah satu skala tersebut dalam bentuk text.

3.2 Pemetaan OHSAS 18001 : 2007 

Untuk mengetahui aktivitas dan potensi risiko seuai dengan OHSAS 18001 : 

2007 maka perlu dilakukan pemetaan pada klausul 4.3.1 identifikasi bahaya, 

penilaian risiko, dan penetapan pengendalian. Pemetaan OHSAS dapat dilihat pada 

tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan OHSAS Menjadi Aktivitas dan Potensi Risiko

4.3.1

Identifikasi 
bahaya, 

Penilaian 
risiko, dan 
penetapan 

pengendalian

a. Aktivitas 
Rutin

a. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke 
tempat sampah sesuai 
dengan jenisnya

b. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa 
material pada tempat 
penyimpanan 
sementara

a. Tangan tergores
mengumpulkan 
sampah

b. Kaki tertimpa sisa 
material

c. Tangan tergores 
sissa material yang 
tajam

Aktivitas Tidak 
Rutin

a. Pengecekan dan  
pengoperasian filter 
press.

b. Pengoperasian dan  
pengecekan 
Kompresor

a. Kurang 
pencahayaan

b. Karyawan merasa 
kegerahan atau 
kepanasan

c. Kesulitan dalam 
membuka kran 
tanki angin

d.
e. Temperatur ruang 

meningkat 33-35 
derajat celcius

f. Letak pressure 
control tangki angin 
tidak selurus 
dengan mata,diatas 
mata ±1 meter
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b. Aktivitas
seluruh 
personel yang 
mempunyai 
akses ke 
tempat kerja 
(termasuk 
kontraktor dan 
tamu)

a. Pemasangan pita 
oleh kru survey

b. Pekerjaan 
persiapan, termasuk 
mempersiapkan 
tempat kerja, izin 
kerja alat kerja dan 
tailgate meeting
sebelum mulai 
pekerjaan

a. Binatang Liar 
(tawon, ular, dan 
serangga)

b. Tanah lembek
c. Crew yang akan 

melintasi fasilitas
d. Trip of fall 

hazards(terkena 
jatuhan benda atau 
tertabrak)

c. Perilaku 
Manusia, 
kemampuan 
dan faktor-
faktor 
manusia 
lainya

a. Pengoperasian dan
pengecekan Boiler

b. Proses steam uap
untuk  pemanasan 
dalam proses  
produksi

a.
b. Temperatur ruangan 

meningkat 33-35 
derajat celcius

c. Ledakan Boiler
d. Kebocoran gas

d. Bahaya -
bahaya yang 
timbul dari luar 
tempat kerja 
yang 
berdampak 
pada kesehatan 
dan 
keselamatan 
personel 
didalam kendali 
organisasi di 
lingkungan 
tempat kerja

a. Pengolahan air 
limbah

a. Menimbulkan uap 
yang  berbau zat 
kimia

b. Terjatuh dari 
ketinggian ± 2 
meter dan terpeleset 
ke dalam kolam ±2 
meter

e. Bahaya -
bahaya yang 
terjadi di sekitar 
tempat kerja 
hasil aktivitas 
kerja yang 
terkait dalam 
kendali 
organisasi

a. Melarutkan nutrisi 
chemical gamping

b. Memasukan Nutrisi 
Chemical gamping

c. Proses Pendinginan 
air

a. Angkat angkut yang 
salah

b. Bahan Kimia 
Berbahaya

c.
d. Temperatur ruang 

meningkat 33-35 
derajat celcius
Tanda peringatan 
yang kurang jelas
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Tabel 3.2 Pemetaan Aktivitas dan Potensi Risiko Divisi Bertonite

a. Aktivitas Rutin

a. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke 
tempat sampah sesuai 
dengan jenisnya

b. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa 
material pada tempat 
penyimpanan sementara

a. Tangan tergores 
mengumpulkan sampah

b. Kaki tertimpa sisa material
c. Tangan tergores sissa 

material yang tajam

Aktivitas tidak rutin
Pengecekan dan 
pengoperasian filter press

b. Kurang pencahayaan
c. Karyawan merasa 

kegerahan atau kepanasan
d. Kesulitan dalam membuka 

kran tanki angin

b. Aktivitas seluruh 
personel yang 
mempunyai akses ke 
tempat kerja 
(termasuk kontraktor
dan tamu)

Pemasangan pita oleh kru 
survey

a. Binatang Liar (tawon, ular, 
dan serangga 

b. Tanah lembek

c. Perilaku Manusia, 
kemampuan dan 
faktor-faktor manusia 
lainya

Pengoperasian dan 
pengecekan Boiler

a.
b. Temperatur ruangan 

meningkat 33-35 derajat 
celcius

d. Bahaya - bahaya yang 
timbul dari luar 
tempat kerja yang 
berdampak pada 
kesehatan dan 
keselamatan personel 
didalam kendali 
organisasi di 
lingkungan tempat 
kerja

Pengolahan air limbah

a. Menimbulkan uap yang  
berbau zat kimia

b. Terjatuh dari ketinggian ± 
2 meter dan terpeleset ke 
dalam kolam ±2 meter

e. Bahaya - bahaya yang 
terjadi di sekitar 
tempat kerja hasil 
aktivitas kerja yang 
terkait dalam kendali 
organisasi

a. Melarutkan nutrisi 
chemical gamping

b. Memasukan Nutrisi 
Chemical gamping

a. Angkat angkut yang salah
b. Bahan Kimia Berbahaya
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Tabel 3.3 Pemetaan Aktivitas dan Potensi Risiko Divisi PQL

a. Aktivitas Rutin

a. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke 
tempat sampah sesuai 
dengan jenisnya

b. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa 
material pada tempat 
penyimpanan 
sementara

a. Tangan tergores 
mengumpulkan sampah

b. Kaki tertimpa sisa material
c. Tangan tergores sissa 

material yang tajam

Aktivitas tidak rutin

Pengecekan dan
pengoperasian filter press

a. Kurang pencahayaan
b. Karyawan merasakegerahan 

atau kepanasan
c. Kesulitan dalam membuka 

kran tanki angin

b. Aktivitas seluruh 
personel yang 
mempunyai akses ke 
tempat kerja 
(termasuk 
kontraktor dan 
tamu)

Pemasangan pita oleh kru 
survey

a. Binatang Liar (tawon, ular, 
dan serangga 

b. Tanah lembek

c. Perilaku Manusia, 
kemampuan dan 
faktor-faktor 
manusia lainya

Pengoperasian dan  
pengecekan Boiler

a.
b. Temperatur ruangan 

meningkat 33-35 derajat 
celcius

d. Bahaya - bahaya 
yang timbul dari luar 
tempat kerja yang 
berdampak pada 
kesehatan dan 
keselamatan 
personel didalam 
kendali organisasi di 
lingkungan tempat 
kerja

Pengolahan air limbah a. Menimbulkan uap yang  
berbau zat kimia

b. Terjatuh dari ketinggian ± 2 
meter dan terpeleset ke 
dalam kolam ±2 meter

e. Bahaya - bahaya 
yang terjadi di 
sekitar tempat kerja 
hasil aktivitas kerja 
yang terkait dalam 
kendali organisasi

a. Melarutkan nutrisi 
chemical gamping

b. Memasukan Nutrisi 
Chemical gamping

a. Angkat angkut yang salah
b. Bahan Kimia Berbahaya
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Tabel 3.4 Pemetaan Aktivitas dan Potensi Risiko Divisi HL

Procedure Activitas potensi risiko

a. Aktivitas Rutin

a. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke tempat 
sampah sesuai dengan 
jenisnya

b. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa material
pada tempat penyimpanan 
sementara

tangan tergores 
mengumpulkan sampah
Kaki tertimpa sisa material
Tangan tergores sissa 
material yang tajam

Aktivitas tidak rutin

Pengecekan dan pengoperasian
filter press

a. Kurang pencahayaan
b. Karyawan merasa 

kegerahan atau kepanasan
c. Kesulitan dalam membuka 

kran tanki angin

b. Aktivitas seluruh 
personel yang 
mempunyai akses 
ke tempat kerja 
(termasuk 
kontraktor dan 
tamu)

Pemasangan pita oleh kru survey a. Binatang Liar (tawon, ular, 
dan serangga 

b. Tanah lembek

c. Perilaku Manusia, 
kemampuan dan 
faktor-faktor 
manusia lainya

Pengoperasian dan pengecekan 
Boiler 

a.
d. Temperatur ruangan 

meningkat 33-35 derajat 
celcius

d. Bahaya - bahaya 
yang timbul dari 
luar tempat kerja 
yang berdampak 
pada kesehatan dan 
keselamatan 
personel didalam 
kendali organisasi 
di lingkungan 
tempat kerja

Pengolahan air limbah a. Menimbulkan uap yang  
berbau zat kimia

b. Terjatuh dari ketinggian ± 2 
meter dan terpeleset ke 
dalam kolam ±2 meter

e. Bahaya - bahaya 
yang terjadi di 
sekitar tempat kerja 
hasil aktivitas kerja 
yang terkait dalam 
kendali organisasi

a. Melarutkan nutrisi chemical 
gamping

b. Memasukan Nutrisi Chemical 
gamping

a. Angkat angkut yang salah
b. Bahan Kimia Berbahaya
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Tabel 3.5 Pemetaan Aktivitas dan Potensi Risiko Divisi Barite

Procedure Activitas potensi risiko

a. Aktivitas Rutin a. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke tempat 
sampah sesuai dengan jenisnya

b. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa material 
pada tempat penyimpanan 
sementara

a. tangan tergores 
mengumpulkan 
sampah

b. Kaki tertimpa sisa 
material

c. Tangan tergores sissa 
material yang tajam

Aktivitas tidak rutin Pengecekan dan pengoperasian
filter press

a. Kurang  pencahayaan
b. Karyawan merasa 

kegerahan atau 
kepanasan

c. Kesulitan dalam 
membuka kran tanki 
angin

b. Aktivitas seluruh 
personel yang 
mempunyai akses ke 
tempat kerja (termasuk 
kontraktor dan tamu)

Pemasangan pita oleh kru survey a. Binatang Liar (tawon, 
ular, dan serangga

b. Tanah lembek

c. Perilaku Manusia, 
kemampuan dan faktor-
faktor manusia lainya

Pengoperasian dan  pengecekan 
Boiler 

a.
b. Temperatur ruangan 

meningkat 33-35 
derajat celcius

d. Bahaya - bahaya yang 
timbul dari luar tempat 
kerja yang berdampak 
pada kesehatan dan 
keselamatan personel 
didalam kendali 
organisasi di lingkungan 
tempat kerja

Pengolahan air limbah a. Menimbulkan uap 
yang  berbau zat 
kimia

b. Terjatuh dari 
ketinggian ± 2 meter 
dan terpeleset ke 
dalam kolam ±2 
meter

e. Bahaya - bahaya yang 
terjadi di sekitar tempat 
kerja hasil aktivitas 
kerja yang terkait dalam 
kendali organisasi

a. Melarutkan nutrisi chemical 
gamping

b. Memasukan Nutrisi Chemical 
gamping

a. Angkat angkut yang 
salah

b. Bahan Kimia 
Berbahaya
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Tabel 3.6 Pemetaan Aktivitas dan Potensi Risiko Divisi Garam Washing

a. Aktivitas Rutin b. Mengumpulkan dan 
membuang sampah ke 
tempat sampah sesuai 
dengan jenisnya

c. Mengumpulkan dan
menempatkan sisa 
material pada tempat 
penyimpanan 
sementara

a. tangan tergores 
mengumpulkan sampah

b. Kaki tertimpa sisa material
c. Tangan tergores sissa 

material yang tajam

Aktivitas tidak rutin Pengoperasian dan 
pengecekan Kompresor

a.
b. Temperatur ruang 

meningkat 33-35 derajat 
celcius

c. Letak pressure control
tangki angin tidak selurus 
dengan mata,diatas mata 
±1 meter

b. Aktivitas seluruh 
personel yang 
mempunyai akses ke 
tempat kerja (termasuk 
kontraktor dan tamu)

Pekerjaan persiapan, 
termasuk mempersiapkan 
tempat kerja, izin kerja alat 
kerja dan tailgate meeting
sebelum mulai pekerjaan

a. Crew yang akan melintasi 
fasilitas

b. trip of fall hazards(terkena 
jatuhan benda atau 
tertabrak)

c. Perilaku Manusia, 
kemampuan dan faktor-
faktor manusia lainya

Proses steam uap untuk  
pemanasan dalam proses  
produksi

a. Ledakan Boiler
b. Kebocoran gas

d. Bahaya - bahaya yang 
timbul dari luar tempat 
kerja yang berdampak 
pada kesehatan dan 
keselamatan personel 
didalam kendali 
organisasi di lingkungan 
tempat kerja

Pengolahan air limbah a. Menimbulkan uap yang  
berbau zat kimia

b. Terjatuh dari ketinggian ± 
2 meter dan terpeleset ke 
dalam kolam ±2 meter

e. Bahaya - bahaya yang 
terjadi di sekitar tempat 
kerja hasil aktivitas kerja 
yang terkait dalam 
kendali organisasi

Proses Pendinginan air a.
b. Temperatur ruang 

meningkat 33-35 derajat 
celcius

c. Tanda peringatan yang 
kurang jelas
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3.3 Analisis Kebutuhan 

Dalam menyusun kebutuhan sistem terdapat lima kebutuhan yaitu 

kebutuhan pengguna, kebutuhan data, kebutuhan fungsional, kebutuhan non 

fungsional, kebutuhan perangkat.

3.3.1 Perencanaan Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna yang diperlukan oleh pengguna untuk dapat 

menjalankan aplikasi penilaian inspeksi K3 berdasarkan tugas yang dimiliki. 

Terdapat tiga pengguna yang akan menggunakan aplikasi penilaian  yaitu bagian 

QA, Petugas Inspeksi, Kabag. Berikut ini penjelasan mengenai kebutuhan 

pengguna.

1. Kebutuhan Pengguna Bagian QA

Kebutuhan pengguna Bagian QA adalah karyawan yang bekerja dibagian 

QA yang memiliki tugas untuk melakukan input data divisi, karyawan, 

Standart K3, jadwal, APR. Kebutuhan pengguna bagian QA dapat dilihat 

pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kebutuhan Pengguna Bagian QA

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi
1. Pengisian data divisi 

Kerja 
Data Divisi Kerja Daftar Divisi kerja

2. Pengisian data Karyawan Data Karyawan Daftar Karyawan

3. Input Data Standart 
Ketentuan K3

Data Standart Ketentuan 
K3

Daftar Ketentuan K3
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4. Membuat jadwal inspeksi 
dan penentuan petugas 
inspeksi

a. Data Karyawan
b. Data Divisi
c. Data Jadwal

a. Daftar Tim Inspeksi
b. Daftar APR

5. Menentukan Aktivitas dan 
potensi resiko

Data Divisi
Data APR

Daftar APR

6. Update Perbaikan Data Divisi
Data Perbaikan

Daftar Perbaikan

2. Kebutuhan Pengguna Sebagai Petugas Inspeksi

Kebutuhan pengguna Bagian Petugas Inspeksi adalah karyawan yang 

bekerja sebagai Petugas Inspeksi yang memiliki tugas untuk melakukan 

inputan data master. Kebutuhan pengguna bagian QA dapat dilihat pada Tabel 

3.8.

Tabel 3.8 Kebutuhan Pengguna Sebagai Petugas Inspeksi

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi
1. Penilaian inspeksi 

K3
a. Data Standart 

Ketentuan K3
b. Data APR

Daftar Penilaian

Daftar K3 

Daftra Temuan

Daftar Perbaikan

3. Kebutuhan Pengguna Sebagai Kepala Divisi atau Bagian

Kebutuhan pengguna Bagian Petugas Inspeksi adalah karyawan yang 

bekerja sebagai Petugas Inspeksi yang memiliki tugas untuk melakukan 

inputan data master. Kebutuhan pengguna bagian QA dapat dilihat pada Tabel 

3.9.
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Tabel 3.9 Kebutuhan Pengguna Sebagai Kepala Divisi atau Bagian

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi
1. Update pembenahan 

temuan pelanggaran
Data Divisi Daftar Perbaikan

3.3.2 Perencanaan Kebutuhan Data

Kebutuhan data yang diperlukan oleh pengguna untuk menunjang Aplikasi 

Penilaian dan Inspeksi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) yang akan dibuat, 

yaitu : 

1. Data Divisi

Data yang diperlukan adalah Nama Divisi.

2. Data Karyawan

Data yang diperlukan adalah id karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, 

alamat, jenis kelamin, email, telepon, user name, password, id divisi.

3. Data Standart K3

Data yang diperlukan adalah Nama standart K3, Detil Standart K3.

4. Data Jadwal Inspeksi

Data yang diperlukan adalah Nama Karyawan, Divisi, Tanggal Jadwal.

5. Data Aktivitas dan potensi resiko 

Data dan potensi resiko yang diperlukan adalah aktivitas, potensi resiko.

6. Data Temuan 

Data yang di perlukan adalah penilaian, Keterangan, sebab, foto.
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7. Data Perbaikan

Data yang diperlukan adalah tanggal perbaikan, keterangan perbaikan, 

keterangan pencegahan.

3.3.3 Perencanaan Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan detail kebutuhan pengguna dan kenbutuhan data yang telah di 

ketahui, selanjutnya adalah mendeskripsikan kebutuhan fungsional pengguna 

dalam sistem. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsional Divisi Kerja

Tabel 3.10 Kebutuhan Fungsional Divisi Kerja

Fungsi Divisi Kerja

Deskripsi
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses tambah data 
divisi kerja, rubah data divisi kerja dan hapus data divisi kerja.

Pemicu Bagian QA memilih menu data rekanan.
Awal ID Divisi Kerja sudah terisi sesuai format yang ditentukan

Alur

1. Bagian QA memilih menu data divisi kerja.
2. Bagian QA menampilkan form data divisi kerja.
3. Bagian QA mengisi nama divisi kerja
4.
5. Sistem menampilkan in
6. Sistem menampilkan daftar data divisi kerja yang sudah 

disimpan

Error 
Handling

Jika Bagian QA tidak mengisi nama divisi kerja dan langsung 

2. Fungsional Karyawan

Tabel 3.11 Kebutuhan Fungsional Karyawan

Fungsi Karyawan

Deskripsi
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses tambah data 
karyawan, rubah data karyawan dan hapus data karyawan.

Pemicu Bagian QA memilih menu data karyawan.
Awal ID karyawan sudah terisi sesuai format yang ditentukan
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Alur

1. Bagian QA memilih menu data karyawan.
2. Bagian QA menampilkan form data karyawan.
3. Bagian QA memilih divisi kerja dan mengisi identitas 

karyawan
4.
5. Sistem menam
6. Sistem menampilkan daftar data karyawan yang sudah 

disimpan

Error 
Handling

Jika Bagian QA tidak mengisi identitas karyawan dan langsung 

3. Fungsional Standart Ketentuan K3

Tabel 3.12 Kebutuhan Fungsional Standart Ketentuan K3

Fungsi Standart Ketentuan K3

Deskripsi
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses tambah data 
standart Ketentuan, rubah data standart ketentuan dan hapus 
data standart ketentuan.

Pemicu Bagian QA memilih menu data standart K3.
Awal ID karyawan sudah terisi sesuai format yang ditentukan

Alur

1. Bagian QA memilih menu data standart ketentuan.
2. Bagian QA menampilkan form data standart ketentuan.
3. Bagian QA memilih divisi kerja dan mengisi detail 

standart ketentuan
4.
5.
6. Sistem menampilkan daftar data standart ketentuan yang 

sudah disimpan

Error 
Handling

Jika Bagian QA tidak mengisi detail standart ketentuan dan 
langsung tekan tombol simpan. Sistem memberikan informasi 

4. Fungsional Membuat Jadwal Inspeksi dan Pemilihan Tim Inspeksi

Tabel 3.13 Kebutuhan Fungsional Pemilihan Tim Inspeksi

Fungsi Membuat Jadwal Inspeksi dan Pemilihan Tim Inpeksi

Deskripsi
Fungsi ini digunakan untuk membuat jadwal inspeksi dan 
pemilihan tim inpeksi

Pemicu Bagian QA memilih menu pembuatan jadwal inspeksi
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Awal Bagian QA membuka menu pembuatan jadwal inspeksi.

Alur

1. Bagian QA masuk ke dalam menu pembuatan jadwal 
inspeksi

2. Bagian QA memilih tanggal jadwa inspeksi dan memilih 2 
id karyawan sebagai petugas inspeksi

3.
4. Sistem menyimpan dan menampilkan jadwal inspeksi dan 

nama petugas inspeksi.

Error 
Handling

Jika belum memilih petugas inspeksi, tidak bisa simpan 
penjadwalan inspeksi.

5. Fungsional Menentukan Aktivitas dan potensi resiko

Tabel 3.14 Kebutuhan Fungsional Menentukan Aktivitas dan potensi resiko

Fungsi Menentukan Aktivitas dan potensi resiko

Deskripsi
Fungsi ini digunakan untuk Menentukan Aktivitas dan potensi 
resiko

Pemicu Bagian QA memilih menu Aktivitas dan potensi resiko
Awal Bagian QA membuka menu Aktivitas dan potensi resiko

Alur

1. Bagian QA masuk ke dalam menu Aktivitas dan potensi 
resiko

2. Bagian QA memilih divisi kemudian menginputkan data 
aktivitas dan potensi resiko

3.
4. Sistem menyimpan dan menampilkan daftar Aktivitas dan 

potensi resiko.

Error 
Handling

Jika belum memilih petugas inspeksi, tidak bisa simpan 
Aktivitas dan potensi resiko inspeksi.

6. Fungsional Checklist Penilaian Inspeksi K3

Tabel 3.15 Kebutuhan Fungsional Checklist Penilaian Inspeksi K3

Fungsi Checklist Penilaian Inspeksi K3
Deskripsi Fungsi ini digunakan melakukan penilaian inspeksi
Pemicu Petugas inspeksi melakukan inspeksi 
Awal Petugas inspeksi login ke aplikasi inpeksi.

Alur
1. Penilaian kemudian pilih 

simbol X
2. Petugas inspeksi mencentang setiap penilaian 
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3. Jika ditemukan pelanggaran, petugas inspeksi input 
keterangan pelanggaran dan memfoto bukti pelanggaran

4. Sistem 
menyimpan keterangan pelanggaran dan bukti foto 
pelanggaran.

Error 
Handling

Jika input pelanggaran tanpa keterangan dan foto, data 
pelanggaran tidak dapat disimpan.

7. Fungsional Update Perbaikan

Tabel 3.16 Kebutuhan Fungsional Update Perbaikan

Fungsi Update Perbaikan
Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk update perbaikan

Pemicu
Kepala divisi atau bagian melakukan update perbaikan jika 
temuan pelanggaran sudah di perbaiki 

Awal Kepala divisi login ke web app .

Alur

1. Kepala divisi masuk ke dalam update perbaikan
2. Kepala divisi menginputkan update perbaikan 

temuan pelanggaran
3.
4. Sistem menyimpan dan menampilkan daftar update

perbaikan.
5. Sistem menyimpan dan menampilkan daftar update

perbaikan.
Error 
Handling

Jika input update perbaikan tidak di isi maka tidak dapat 
disimpan.

3.3.4 Perencanaan Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional yang digunakan dalam Aplikasi Penilaian 

Inspeksi K3 adalah tentang availability, reliability, portability, memory, response 

time, usability dan security.

Tabel 3.17 Kebutuhan Non Fungsional

No Kebutuhan Fungsi

1 Availability Sistem dapat diakses selama jam kerja.

2 Reliability Sistem dibangun dengan mempertimbangkan 
perkembangan teknologi yang mendukung saat ini.
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3
Portability

Sistem dapat diakses melalui masing-masing 
browser yang digunakan oleh perangkat.

4 Memory
Memory yang digunakan untuk client tidak perlu 
besar karena semua data akan tersimpan pada 
server.

5 Respons Time
Waktu yang digunakann untuk memproses data 
dari proses simpan, lihat, edit, dan cetak selama 2 
detik dengan syarat keadaan koneksi internet stabil.

6 Usability
Penggunaan sistem dapat diakses oleh user 
berdasarkan fungsi dari halaman yang akan 
ditampilkan.

7 Security
Sistem dilengkapi oleh keamanan data saat 
melakukan login untuk menjaga keamaana sistem. 
Sistem juga diberikan hak akses berbeda tergantung 
pada kebutuhan user.

3.3.5 Perencanaan Kebutuhan Perangkat

Dari hasil analisa permasalahan diatas, diketahui bahwa belum adanya 

sistem terkomputerisasi dan saling terhubung yang dapat memberikan solusi 

terhadap penilaian inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di area kerja. 

Jadi solusi yang mungkin diterapkan untuk menangani masalah ini adalah dengan 

menyediakan sistem yang terintegrasi. Sistem yang akan digunakan adalah 

aplikasi penilaian inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang akan 

menyajikan data yang harus di nilai pada kegiatan inspeksi dan menggunakan 

media mobile device sebagai salah satu mendia input dari sistem.

Untuk menjalankan sistem ini, maka dibutuhkan software dan hardware 

pendukung yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kebutuhan untuk Server

a. Hosting/XAMPP

b. Domain
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c. PhpMyadmin atau lebih tinggi

d. Bandwitch Unlimited

e. 1 (satu) Mouse dan Keyboard

f. Monitor 17 inc atau lebih tinggi

2. Kebutuhan Client

a. Smart phone 5 Inch  dengan Os Android Android 4.4 

Kitkat atau lebih tinggi

b. Processor Quad Core 1,3 GHz atau lebih tinggi

c. Koneksi Internet 3G atau lebih tinggi

3.4 Perencanaan Desain Sistem 

Perancangan desain sistem pada penelitian ini menggunakan diagram-

diagram perancangan seperti diagram IPO, Sysflow, diagram berjenjang, data 

flow diagram (DFD), CDM, PDM, Struktur Databse dan desain tampilan antar 

muka.

3.4.1 Diagram IPO

Diagram IPO menggambarkan alur proses sistem yang dikelompokkan 

berdasarkan input, proses dan output. Dengan adanya blok diagram dapat 

diketahui data-data yang diinput kedalam sistem, proses yang dilakukan sistem 

dan hasil output sistem. 
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Gambar 3.3 Diagram Input Proses Output Aplikasi Penilaian inspeksi K3 

berbasis android

Blok diagram diatas menggambarkan input, proses dan output yang 

terjadi di alur proses aplikasi. Penjelasan dari ketiga bagian tersebut dijelaskan 

dibawah ini.

1. Input

a. Data Standart Ketentuan 

Data yang di gunakan memberikan ketentuan yang benar dan harus di 

lakukan.

b. Data Divisi Kerja

Data pada bagian apa dan departemen apa di perusahaan
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c. Data Karyawan

Data biodata karyawan.

d. Data Potensial Resiko

Data berisi pertanyaan atau petunjuk yang memiliki potensi resiko dan 

aktifitas yang akan di inpeksi.

e. Data Temuan

Data berisi catatan pelanggaran, foto bukti temuan, penyebabnya serta 

penilaian.

f. Data Perbaikan

Data berisi update perbaikan yang sudah dilakukan.

2. Proses

a. Mengisi Standart Ketentuan K3

Proses dimana QA mengisikan standart ketentuan K3 setiap divisi atau 

bagian berbeda standart ketentuan yang di tetapkan.

b. Mengisi Divisi Kerja

Proses dimana QA mengisikan divisi atau bagian serta departemen apa 

yang akan di inspeksi, divisi atau bagian mana petugas inspeksi berasal, 

serta menjadi masukan standart ketentuan K3 dan pengisian biodata 

karyawan. 

c. Mengisi Data Karyawan

Proses dimana QA mengisikan biodata karyawan. 
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d. Membuat jadwal inspeksi dan menentukan petugas inspeksi

Proses dimana QA menentukan tanggal kapan dilakukanya inspeksi setiap 

satu minggu sekali, memilih petugas inspeksi satu minggu sekali dari 

perwakilan divisi yang berbeda.

e. Menentukan Aktifitas dan Potensi Resiko

Proses dimana QA mengisikan pertanyaan atau petunjuk yang memiliki 

potensi resiko dan aktifitas yang akan di inspeksi.

f. Penilaian Risiko

Proses ini petugas inspeksi memberikan centang pada penilaian, 

memberikan catatan bila terjadi pelanggaran, mengambil foto bukti 

temuan. 

g. Rangkum temuan pelanggaran

Proses dimana sistem mencocokan inputan bukti foto temuan pelanggaran 

dengan catatan pelanggaran, serta data hasil inspeksi perdivisi lainya pada 

proses checklist yang diambil dari database.

h. Menghitung Semi Kuantitative 

tingkat bahaya = R (risiko) x P (peluang). Risiko memiliki 5 tingkat yaitu 

tingkat 1 sangat ringan, tingkat 2 ringan, tingkat 3 sedang, tingkat 4 berat, 

tingkat 5 fatal. Kemudian peluang memiliki 5 tingkat yaitu tingkat 1 

sangat jarang, tingkat 2 jarang, tingkat 3 mungkin, tingkat 4 sering, tingkat 

5 pasti terjadi. Hasil perkalian point tingkat tersebut dapat mengetahui 

tingkat bahaya rendah, sedang, tinggi.
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i. Update Perbaikan

Proses Pengisian tindakan perbaikan yang dilakukan QA, tindakan 

pencegahan yang sudah dilakukan.

3. Output

a. Laporan Daftar Ketentuan Standar K3

Berisikan acuan pemeriksaan yang harus sesuai standart K3 yang dapat di 

cetak melalui web app.

b. Laporan Temuan pelanggaran

Berisikan temuan pelanggaran perdivisi atau bagian setiap periode dan 

divisi yang sering melakukan pelanggaran yang dapat di cetak melalui web 

app. 

c. Laporan Penilaian 

Berisikan total penilaian perdivisi dari hasil inspeksi yang dapat di cetak 

melalui web app.

d. Daftar Perbaikan

Berisikan daftar yang sudah di lakukan perbaikan.

3.4.2 System Flow

System flow adalah informasi ini akan menggambarkan alur sistem aplikasi 

dalam proses penilaian inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dimana 

penilaian masih manual digantikan dengan basis data. Dalam aplikasi penilaian 

inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berdasarkan OHSAS 18001:2007 

berbasis android di PT. Uniserv Indonesia terdapat delapan system flowchart, 

yaitu proses login, Proses manajemen standart ketentuan K3, Proses manajemen 
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divisi, Proses manajemen karyawan, Proses penentuan tim inspeksi, Proses 

manajemen kuesioner, Proses checklist penilaian K3, Proses update perbaikan.

A. System Flow Login

Proses login user memulai login kemudian sistem melakukan validasi data 

login terlebih dahulu yang diambil dari database karyawan. Sistem menampilkan 

Halaman dashboard QA jika login sebagai QA. Sistem akan menampilkan 

halaman penilaian jika login sebagai petugas inspeksi, Sistem akan menampilkan 

halaman update pelanggaran jika login sebgai kepala divisi

Gambar 3.4 Sysflow Login

B. System Flow Proses Standart Ketentuan K3

Proses Manajemen Standart Ketentuan K3 pengguna mulai masuk kemudian 

akan muncul Menu standart ketentuan K3. QA memiliki akses untuk tambah data, 

rubah data, hapus data. Setelah melakukan rubah atau hapus data sistem 

meyimpan data standart ketentuan K3 yang di simpan pada database standart 

ketentuan K3. Sistem menampilkan data perubahan sehigga muncul daftar 

standart ketentuan penilaian. Kemudian selesai.
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Gambar 3.5 Sysflow Menu Standart Ketentuan K3

C. System Flow Proses Menu Divisi

Proses Menu Divisi petugas QA memulai masuk kemudian akan muncul 

menu divisi kerja. QA memiliki akses untuk tambah data, rubah data, hapus data. 

Setelah melakukan tambah atau hapus data sistem meyimpan data divisi kerja 

yang di simpan pada database divisi. Sistem menampilkan data perubahan 

sehigga muncul daftar divisi kerja. Kemudian selesai.
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Gambar 3.6 Sisflow Menu Divisi Kerja

D. System Flow Proses Karyawan

Proses Proses Menu Karyawan petugas QA memulai masuk. Kemudian akan 

muncul halaman karyawan. QA memiliki akses untuk tambah data, rubah data, 

hapus data. Pada proses input dan rubah data harus menyesuaikan divisi karyawan 

yang diambil dari database divisi.  Seteleh melakukan tambah atau rubah data 

sistem meyimpan data karyawan yang di simpan pada database karyawan. Sistem 

menampilkan data perubahan sehigga muncul daftar karyawan. Kemudian selesai.

Gambar 3.7 Sysflow Menu Karyawan
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E. System Flow Proses Menu Jadwal dan Menentukan Petugas Inspeksi 

Proses Membuat dan Menentukan Tim Inspeksi petugas QA memulai masuk. 

Kemudian akan muncul halaman Membuat dan Menentukan Tim Inspeksi. QA 

menginputkan jadwal inspeksi. Kemudian QA memilih karyawan sebagai tim 

inspeksi dari divisi yang berbeda yang diambil dari database divisi dan database 

karyawan. Sistem meyimpan data pilihan tim inspeksi yang di simpan pada 

database tim inspeksi. Jika tim inspeksi belum dua orang maka sistem muncul 

informasi silahkan pilih satu karyawan lagi kemudian memilih karyawan lagi. 

Apabila sudah dua orang maka sistem menampilkan daftar tim Inspeksi. 

Kemudian selesai.

Gambar 3.8 Sysflow Menu Jadwal dan Menentukan Tim Inspeksi

F. System Flow Menu Aktivitas Potensi Resiko

Proses Menu Aktivitas Potensi Resiko petugas QA memulai masuk. 

Kemudian akan muncul halaman menu Aktivitas Potensi Resiko. QA memiliki 
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akses untuk tambah data, rubah data, hapus data. Pada proses input dan rubah data 

harus menyesuaikan divisi mana yang sudah di inspeksi yang diambil dari 

database divisi. Sistem meyimpan data Aktivitas Potensi Resiko yang di simpan 

pada database Aktivitas Potensi Resiko. Sistem menampilkan data hasil proses 

sehigga muncul daftar Aktivitas Potensi Resiko. Kemudian selesai.

Gambar 3.9 Sysflow Menu Aktivitas Potensi Resiko

G. System Flow Menu Penilaian Inspeksi K3

Proses Menu Checklist Penilaian Inspeksi K3 Tim Inspeksi memulai login. 

Kemudian akan muncul halaman Menu Checklist Penilaian Inspeksi K3. Tim 

Inspeksi memberikan centang pada penilaian. Pada penilaian harus menyesuaikan 

Aktivitas Potensi Resiko serta menyesuaikan ketentuan penilaian dari database

Aktivitas Potensi Resiko dan database ketentuan penilaian. Sistem meyimpan data 

checklist penilaian yang di simpan pada database penilaian. Jika ada tambahan 

temuan dan komentar atau temuan maka di inputkan data temuan berupa foto dan 

keterangan,saran,dampak. Kemudian sistem menyimpan data temuan foto dan 
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keterangan atau komentar yang disimpan di database detil penilaian. Kemudian 

selesai. Jika tidak ada temuan yang akan di tambahkan maka langsung selesai. 

Gambar 3.10 Sysflow Menu Checklist Penilaian Inspeksi K3

H. System Flow Proses Menu Update Perbaikan

Proses update perbaikan kepala divisi memulai login. Kemudian akan muncul 

halaman update perbaikan. QA memiliki akses untuk tambah data, rubah data, 

hapus data. Pada proses input dan rubah data harus menyesuaikan divisi mana 

yang sering melakukan pelanggaran yang diambil dari database divisi. Sistem 

meyimpan data update perbaikan yang di simpan pada database perbaikan. Sistem 

menampilkan data hasil proses sehigga muncul daftar update perbaikan. 

Kemudian selesai.

Jadwal
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Gambar 3.11 Sysflow Update Perbaikan

I. System Flow Proses Laporan Standart K3

Proses Laporan Standart K3 petugas QA memulai masuk. Kemudian akan 

muncul halaman laporan standart K3. QA memiliki akses untuk mencetak 

laporan. Pada proses input data harus menyesuaikan divisi mana yang akan dipilih 

yang diambil dari database standart K3. Sistem merekap data divisi dengan nama 

standart K3 yang sesuai. Kemudian sistem memproses dan merekap data standart 

K3 sehingga menampilkan daftar standart K3. Kemudian selesai. 
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Gambar 3.12 Sysflow Laporan Standart K3

J. System Flow Proses Laporan Penilaian

Proses Laporan Penilaian petugas QA memulai masuk. Kemudian akan 

muncul halaman laporan penilaian. QA memiliki akses untuk mencetak laporan. 

Pada proses input tanggal dan divisi harus menyesuaikan divisi mana yang akan 

dipilih yang diambil dari database Penilaian. Sistem menyesuaikan data divisi dan 

tanggal dengan data penilaian yang sesuai tanggal dan divisi yang di inputkan. 

Kemudian sistem memproses dan merekap data penilaian sehigga menampilkan 

daftar penilaian. Kemudian selesai. 



57

Gambar 3.13 Sysflow Laporan Penilaian

K. System Flow Proses Laporan Temuan Pelanggaran

Proses Laporan Temuan Pelanggaran petugas QA memulai masuk. Kemudian 

akan muncul halaman laporan Temuan Pelanggaran. QA memiliki akses untuk 

mencetak laporan. Pada proses input tanggal dan divisi harus menyesuaikan divisi 

mana yang akan dipilih yang diambil dari database Temuan. Sistem menyesuaikan 

data divisi dan tanggal dengan data temuan yang sesuai tanggal dan divisi yang di 

inputkan. Kemudian sistem memproses dan merekap data temuan pelanggaran 

sehigga menampilkan daftar temuan pelanggaran. Kemudian selesai. 
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Gambar 3.14 Sysflow Laporan Temuan Pelanggaran

L. System Flow Proses Laporan Perbaikan

Proses Laporan Perbaikan petugas QA memulai masuk. Kemudian akan 

muncul halaman laporan Perbaikan. QA memiliki akses untuk mencetak laporan. 

Pada proses input tanggal dan divisi harus menyesuaikan divisi mana yang akan 

dipilih yang diambil dari database perbaikan. Sistem menyesuaikan data divisi dan 

tanggal dengan data temuan yang sesuai tanggal dan divisi yang di inputkan. 

Kemudian sistem memproses data perbaikan sehigga menampilkan daftar 

perbaikan Kemudian selesai. 
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Gambar 3.15 Sysflow Laporan Perbaikan

3.4.3 Diagaram Jenjang Proses

Diagram jenjang proses dari aplikasi penilaian inspeksi terdapat enam 

proses. Kemudian pada proses 1.2 memiliki empat proses.

Gambar 3.16 Diagram Jenjang Proses
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3.4.4 Contex Diagram

Context diagram dari aplikasi penilaian inspeksi terdapat tiga entity yang 

berhubungan dengan sistem, yaitu bagian QA, Petugas Inspeksi, Kepala 

divisi/bagian.

Gambar 3.17 Context Diagram

Pada Gambar 3.17 menggambarkan entitas Bagian QA, Kepala Divisi dan 

Petugas Inspeksi. Masing-masing entitas memberikan inputan dan menerima 

keluaran dari sistem.
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3.4.5 DFD Level 1 Proses Aplikasi Penilaian Inspeksi K3

DFD level 1 Proses Aplikasi Penilaian Inspeksi K3 dari aplikasi penilaian 

K3 terdapat enam proses utama yaitu Login, Mengelola data Master, Mengelola 

Data Jadwal dan Menentukan Tim Inspeksi, Checklist Penilaian, Update

Perbaikan, Laporan. DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Diagram Level 1 Penilaian Inspeksi K3
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1. Proses Login

Proses Login merupakan proses supaya user dapat masuk kedalam aplikasi dan 

menggunakan feature sesuai tugas.

2. Proses Mengelola Data Master 

Proses Mengelola Data Master merupakan proses yang terdiri dari proses 

Mengelola Data Divisi kerja, Mengelola Data Karyawan, Mengelola Data 

Standart penilaian Ketentuan K3, Mengelola Data Potensi Risiko.  

3. Proses Mengelolaan Data Jadwal Dan Menentukan Tim Inspeksi

Proses Mengelolan Data Jadwal Dan Menentukan Tim Inspeksi merupakan 

proses yang digunakan untuk mengisi data Jadwal serta menentukan tim 

inspeksi yang terdiri dari tiga data yaitu Divisi, Nama Karyawan, Tanggal 

Jadwal.

4. Proses Checklist Penilaian 

Proses Checklist Penilaian merupakan proses yang digunakan untuk mengisi 

Penilaian K3 yang terdiri dari tujuh data yaitu Peluang, Risiko, Dampak, Saran, 

Penyebab, Keterangan, Upload foto bukti.

5. Proses Update perbaikan

Proses Update Perbaikan merupakan proses yang digunakan untuk mengisi 

data update perbaikan yang terdiri dari tiga data yaitu Tgl Perbaikan, 

Keterangan Perbaikan, Keterangan Pencegahan.

6. Proses Laporan

Proses Laporan merupakan proses yang digunakan untuk membuat laporan 

cetak yang terdiri dari 3 Data yaitu Divisi, Tangal awal, Tanggal akhir.
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3.4.6 DFD Level 2 Proses Mengelola Data Master 

DFD level 2 Proses Mengelola Data Master dari aplikasi penilaian K3 

terdapat empat proses utama yaitu Login, Mengelola data Master, Mengelola Data 

Jadwal dan Menentukan Tim Inspeksi, Checklist Penilaian, Update Perbaikan, 

Laporan. DFD level 2 dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Diagram Level 2 Penilaian Inspeksi K3

1. Proses Mengisi Data Divisi Kerja 

Proses Mengisi Data Divisi Kerja merupakan proses yang digunakan untuk 

mengisi data Divisi Kerja yang terdiri dari Nama Divisi

2. Proses Mengelola Data Karyawan

Proses Mengelola Data karyawan merupakan proses yang digunakan untuk 

mengisi data Karyawan yang terdiri dari 11 data yaitu NIK, Nama, Divisi, 
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Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin, Password, Email, Telepon, Photo 

profile, Role.

3. Proses Mengelola Data Standart Ketentuan K3

Proses Mengelola Data Standart Ketentuan K3 digunakan untuk mengisi data 

standart K3 yang terdiri dari tiga data yaitu Divisi, Nama Standart K3, Detil.

4. Proses Aktivitas Potensi Risiko

Proses Aktivitas Potensi Risiko digunakan untuk mengisi data Aktivitas 

Potensi Risiko yang terdiri dari tiga data yaitu Divisi, Aktivitas, Potensi Risiko.

3.4.7 Perancangan Database

Perancangan database dibuat setelah melakukan tahapan analisa dan 

kebutuhan fungsi. Database dibuat berdasarkan perancangan input/ouput dari 

sistem. Untuk memudahkan dalam mengembangkannya. Terdapat tiga tahapan 

dalam penyusunan database yaitu Conceptual Data Model (CDM), Physical 

Data Model (PDM), dan Struktur Tabel.

A. Conceptual Data Model (CDM)

Conceptual Data Model merupakan konsep awal pembuatan database

yang dilakukan setelah melakukan analisis sistem dari perancangan data flow

diagram (DFD). Terdapat tujuh tabel dalam pembuatan CDM. Perancangan CDM 

dapat dilihat pada Gambar 3.20
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Gambar 3.20 Conceptual Data Model

B. Physiscal Data Model (PDM)

Physical Data Model merupakan tahapan setelah diselesaikannya CDM. 

Sebelum melakukan generate database, perlu dilakukan pengecekan kembali pada 

PDM untuk memastikan bahwa tabel yang digunakan sudah sesuai. Perancangan 

PDM dapat dilihat pada Gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Physiscal Data Model 

C. Struktur Tabel

Struktur Tabel merupakan tahapan terakhir setelah dilakukkannya 

generate database dari PDM. Tahap ini digunaka untk mengetahui struktur tabel 

secara lebih rinci. Rancangan struktur tabel dapat dilihat pada Tabel 3.18

1. Struktur Tabel Divisi

Nama Tabel : Divisi

Primary Key : ID_DIVISI

Foreign Key : -

Fungsi  : Menyimpan data divisi
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Tabel 3.18 Struktur Tabel Divisi

2. Struktur Tabel Karyawan

Nama Tabel : Karyawan

Primary Key : ID_KARYAWAN

Foreign Key : ID_DIVISI, ID_ROLE

Fungsi : Menyimpan data Karyawan

Tabel 3.19 Struktur Tabel Karyawan
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3. Struktur Tabel Standart K3

Nama Tabel : Standart K3

Primary Key : ID_STANDART_K3

Foreign Key : ID_DIVISI

Fungsi : Menyimpan data Standart Penilaian ketentuan K3

Tabel 3.20 Struktur Tabel Standart K3

4. Struktur Jadwal Inspeksi

Nama Tabel : Jadwal Inspeksi

Primary Key : ID_JADWAL

Foreign Key : ID_DIVISI

Fungsi : Menyimpan data Jadwal Inspeksi

Tabel 3.21 Struktur Tabel Jadwal Inspeksi
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5. Struktur Tabel aktvitas potensi resiko

Nama Tabel : Aktvitas Potensi Risiko

Primary Key : ID_APR

Foreign Key : ID_STANDART_K3, ID_DIVISI

Fungsi : Menyimpan data Aktivitas Potensi Resiko

Tabel 3.22 Struktur Tabel Aktivitas Potensi Resiko

6. Struktur Tabel penilaian

Nama Tabel : Penilaian

Primary Key : ID_PENILAIAN

Foreign Key : ID_DIVISI, ID_STANDART_K3,  

ID_APR,NILAI_KEPARAHAN, 

NILAI_KEMUNGKINAN, NILAI_RISIKO

Fungsi : Menyimpan data penilaian

Tabel 3.23 Struktur Tabel penilaian
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7. Struktur Tabel Temuan

Nama Tabel : Temuan

Primary Key : ID_TEMUAN

Foreign Key : ID_PENILAIAN

Fungsi : Menyimpan data detail penilaian

Tabel 3.24 Struktur Tabel Temuan

8. Struktur Tabel Perbaikan

Nama Tabel : Perbaikan

Primary Key : ID_ PERBAIKAN

Foreign Key : ID_TEMUAN, ID_DIVISI

Fungsi : Menyimpan data perbaikan
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Tabel 3.25 Struktur Tabel Update Perbaikan

9. Struktur Tabel Role

Nama Tabel : Role

Primary Key : ID_ Role

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Role

Tabel 3.26 Struktur Tabel Update Role

3.4.8 Perancangan Tampilan Input/Output

Perancangan tampilan input/output dari setiap halaman yang terdapat 

dalam rancang bangun aplikasi penilaian inspeksi k3. Perancangan halaman 

dibawah ini diurutkan berdasarkan urutan menu yang ada dalam sistem.
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A. Halaman Login QA dan Kepala Divisi/Bagian

Kabag dan QA login dengan memasukan nama dan password. 

Menginputkan NIK dan password yang sudah di tetapkan.

Gambar 3.22 Halaman Login QA dan Kabag

B. Halaman Login Petugas Inspeksi

Petugas Inpeksi login dengan memasukan nama dan password .

Gambar 3.23 Halaman Login Petugas Inspeksi

C. Halaman Dashboard QA

Menampilkan Diagram Penilaian perperiode yang terdiri dari diagram 

line berisi jumlah nilai seluruh divisi.
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Gambar 3.24 Halaman Dashboard QA

D. Halaman Input Divisi

Pada halaman divisi terdapat table untuk menampilkan database divisi 

dan QA dapat mencari data divisi yang di butuhkan berdasarkan nama divisi. QA 

dapat melakukan tambah, edit, hapus data divisi. Penginputan data divisi 

dilakukan pada form tambah divisi dan untuk mengedit, menghapus data divisi 

pada tabel divisi.

Gambar 3.25 Halaman Input Divisi
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E. Halaman Input Karyawan

Pada halaman divisi terdapat table untuk menampilkan database 

Karyawan dan QA dapat mencari data karyawan yang di butuhkan berdasarkan 

nama karyawan. QA dapat melakukan tambah, edit, hapus data karyawan. 

Penginputan data karyawan dilakukan pada form tambah karyawan dan untuk 

mengedit, menghapus data karyawan pada tabel karyawan.

Gambar 3.26 Halaman Input Karyawan

F. Halaman Input Standart K3

Pada halaman divisi terdapat table untuk menampilkan database Standart 

K3 dan QA dapat mencari data standart K3 yang di butuhkan berdasarkan nama 

standart K3. QA dapat melakukan tambah, edit, hapus data standart K3. 

Penginputan data standart K3 dilakukan pada form tambah standart K3 dan untuk 

mengedit, menghapus data standart K3 pada tabel standart K3.
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Gambar 3.27 Halaman Standart K3

G. Halaman Input Jadwal Inspeksi

Pada halaman Jadwal Inspeksi terdapat table untuk menampilkan database

jadwal inspeksi dan menentukan petugas inspeksi kemudian QA dapat mencari 

data Jadwal. QA dapat menentukan petugas inspeksi berdasarkan data Nama 

karyawan, tgl dan divisi. QA dapat melakukan edit hapus data Jadwal dan 

menentukan petugas inspeksi. Penginputan data Jadwal dan menentukan petugas 

inspeksi dilakukan pada form tambah jadwal inspeksi. Untuk mengedit data Jadwal 

dan dan hapus jadwal inspeksi dilakukan pada tabel jadwal inspeksi. 
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Gambar 3.28 Halaman Jadwal dan menentukan petugas inspeksi

H. Halaman Input Aktivitas dan potensi risiko

Pada halaman divisi terdapat table untuk menampilkan database Aktivitas 

dan potensi risiko. Kemudian QA dapat mencari data aktivitas dan potensi risiko 

yang di butuhkan berdasarkan nama aktivitas. QA dapat melakukan tambah, edit, 

hapus data standart K3. Penginputan data standart K3 dilakukan pada form tambah 

standart K3 dan untuk mengedit, menghapus data standart K3 pada tabel standart 

K3.
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Gambar 3.29 Halaman Aktivitas dan potensi risiko

I. Halaman Penilaian QA

Pada halaman Jadwal Inspeksi terdapat table yang menampilkan database 

hasil penilaian dan tabel aktivitas potensinya. QA dapat mencari data hasil 

penilaian di kolom search pada masing masing tabel. 

Gambar 3.30 Halaman Penilaian QA 
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J. Halaman Perbaikan QA

Pada halaman perbaikan QA dapat menghapus dan merubah data 

perbaikan yang telah di lakukan sesuai divisi atau tanggal perbaikan.

Gambar 3.31 Halaman Perbaikan QA

K. Halaman Perbaikan Kabag

Pada halaman perbaikan Kabag dapat menambahkan, menghapus dan 

merubah data perbaikan sesuai data penilaian yang telah masuk.

Gambar 3.32 Halaman Perbaikan Kabag
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L. Halaman Laporan Standart K3

Pada halaman Laporan Standart K3 QA dapat mencetak laporan yang di 

butuhkan sesuai divisi. 

Gambar 3.33 Halaman Laporan Standart K3

Gambar 3.34 Halaman Standart K3
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M. Halaman Laporan Temuan

Pada halaman Laporan Temuan QA dapat mencetak laporan yang di 

butuhkan sesuai divisi dan tanggal periode.

Gambar 3.35 Halaman Laporan Temuan

Gambar 3.36 Halaman Laporan Cetak Temuan
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N. Halaman Laporan Penilaian

Pada halaman Laporan Penilaian dapat mencetak laporan yang di butuhkan 

sesuai divisi dan tanggal periode.

Gambar 3.37 Halaman Laporan Penilaian

Gambar 3.38 Halaman Laporan Cetak Penilaian
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O. Halaman Laporan Perbaikan

Pada halaman Laporan Perbaikan dapat mencetak laporan yang di 

butuhkan sesuai divisi dan tanggal periode.

Gambar 3.39 Halaman Laporan Perbaikan

Gambar 3.40 Halaman Laporan Cetak Perbaikan

P. Halaman Login Android

Kabag dan QA login dengan memasukan nama dan password. 

Menginputkan NIK dan password yang sudah di tetapkan.
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Gambar 3.41 Halaman Login Android

Q. Halaman Navigation Android

Petugas inspeksi dapat memilih menu penilaian untuk menilai, jadwal 

untuk melihat history jadwal, hasil penilaian untuk melakukan perubahan atau 

menghapus penilaian.

Gambar 3.42 Halaman Navigation Android

R. Halaman Daftar Penilaian Android

Petugas inspeksi dapat memilih salahsatu aktivitas dan potensi risiko yang 

akan di nilai.
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Gambar 3.43 Halaman Daftar Penilaian Android

S. Halaman Penilaian Android

Petugas inspeksi dapat mengisi  penilaian berdasarkan aktivitas  dan 

potensi risiko yang dipilih.

Gambar 3.44 Halaman Penilaian Android
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T. Halaman Standart K3 Android

Petugas inspeksi dapat mencari nama standart K3 yang dibutuhkan 

sehingga dapat mengetahui detil standart K3nya.

Gambar 3.45 Halaman Standart K3 Android

U. Halaman Jadwal Android

Petugas inspeksi dapat mengetahui histori jadwalnya.

Gambar 3.46 Halaman Jadwal Android

3.5 Desain uji coba

Pengujian sistem yang akan dilakukan yaitu black box testing untuk 

menguji fungsionalitas sistem, menghindari adanya error dan tidak kesesuaian 

sistem. Perancangan pengujian sistem akan dijelaskan pada Tabel dibawah ini.
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Tabel 3.27 Perancangan Uji Coba Login Web Aplikasi

Test 
Case 
ID

Tujuan NIK Hasil Yang di Harapkan

1.1

Memastikan NIK 
dan Password 
yang dimasukkan 
benar

User name:
110317
Password: 123

a. Dapat masuk 
halaman sesuai 
tugas. 

b. Menampilkan pesan 
peringatan ketika 
kolom belum di isi 

Tabel 3.28 Perancangan Uji Coba Dashboard 

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

2.1

Melihat perubahan 
nilai Diagram 
Batang

- Tanggal atau 
default semua 
tanggal dan 
semua divisi

Diagram dapat 
berubah sesuai 
nilai

Tabel 3.29 Perancangan Uji Coba Divisi 

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Hasil Yang di Harapkan

3.1

- Tambah data 
Divisi
- Jika tidak isi 
keluar peringatan

Nama Divisi : 
Barite

a.
melakukan update

b. Data divisi tersimpan di 
database.

c. Data divisi yang tersimpan akan
tampil di tabel data divisi.

d. Kolom yang belum terisi akan 
menampilkan pesan bagian 
wajib diisi

3.2

Ubah data Divisi Nama Divisi : 
Barite

a.
melakukan updat

b. Data divisi tersimpan di 
database

c. Data divisi yang terubah akan 
tampil di tabel data divisi.

3.3

Hapus data Divisi a.
melakukan update

b. Data divisi yang terhapus tidak 
akan tampil di tabel data divisi.

3.4 Cari data Divisi Nama Divisi : Data divisi yang dicari akan 



87

Barite tampil di tabel data divisi.

Tabel 3.30 Perancangan Uji Coba Karyawan 

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Hasil Yang di Harapkan

4.1

Tambah data 
Karyawan

- NIK : 110423
- Nama : Andrian 

Slamet
- Divisi : Barite
- Tgl Lahir : 

14/03/1988
- Alamat : Jl 

Panjunan.Sidoarjo 
- Jenis Kelamin : 

Laki
- Password : 

niponk2
- Email : 

slamet@yahoo.co
m

- Telp : 
082164776899

- Role : Petugas 
Penilaian

- Photo Profile : 
Upload

a.

b. Data karyawan tersimpan di 
database.

c. Data karyawan yang tersimpan 
akan tampil di tabel data 
karyawan.

d. Foto Tersimpan pada folder 
Photos dan nama foto 
tersimpan pada database

4.2

Ubah data 
Karyawan

- NIK : 110423
- Nama : Andrian 

Slamet
- Divisi : Barite
- Tgl Lahir : 

14/03/1988
- Alamat : Jl 

Panjunan Sidoarjo
- Jenis Kelamin : 

Laki
- Password : 

niponk2
- Email :

slamet@yahoo.co
m

- Telp : 
082164776899

- Role : Petugas 
Penilaian

- Photo Profile : 
Upload

a.

b. Data karyawan tersimpan di 
database

c. Data karyawan yang terubah 
akan tampil di tabel data 
karyawan.



88

4.3

Hapus data 
Karyawan

a.

b. Data karyawan yang terhapus 
tidak akan tampil di tabel data 
karyawan

4.4

Cari Data 
Karyawan

- Nama Karyawan : 
Andrian

Data karyawan yang dicari 
akan tampil di tabel data 
karyawan sesuai yang di cari.

Tabel 3.31 Perancangan Uji Coba Standart Ketentuan K3

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Hasil Yang di Harapkan

5.1

Tambah data 
Standart K3

- Divisi

- Nama Standart K3 : 

Keamanan Bekerja

- Detil : Terdapat sistem 

izin kerja untuk tugas 

berisiko tinggi.

a.
Ketentuan K3 berhasil 

b. Data Standart K3 
tersimpan di database.

c. Data Standart K3 yang 
tersimpan akan tampil di 
tabel data Standart K3.

5.2

Ubah data 
Standart K3

- Divisi

- Nama Standart K3 : 

Keamanan Bekerja

- Detil : Terdapat sistem 
izin kerja untuk tugas 
berisiko tinggi.

a.
Ketentuan K3 berhasil 

b. Data Standart K3 
tersimpan di database.

c. Data Standart K3 yang 
tersimpan akan tampil di 
tabel data Standart K3.

5.3

Hapus data 
Standart K3

a.
Ketentuan K3 berhasil 

b. Data Standart K3 
tersimpan di database.

c. Data Standart K3 yang 
tersimpan akan tampil di 
tabel data Standart K3.

5.4

Cari data 
Standart K3

- Nama Standart K3 : HL Data Standart K3 yang 
dicari akan tampil di tabel 
data Standart K3.
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Tabel 3.32 Perancangan Uji Coba Jadwal Inspeksi

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

6.1

Tambah data Jadwal 
Inspeksi

- Karyawan 1 : 
Andrian Slamet 

- Karyawan 2 : Andi 
Zakki

- Jadwal : 06-05-
2017

a. a 
Jadwal Inspeksi 

b. Data Jadwal 
Inspeksi tersimpan 
di database.

c. Data Jadwal 
Inspeksi yang 
tersimpan akan 
tampil di tabel data 
Jadwal Inspeksi.

6.2

Ubah data Jadwal 
Inspeksi

- Karyawan 1 : 
Andrian Slamet 

- Karyawan 2 : Andi 
Zakki

- Jadwal : 06-05-
2017

a.
Jadwal Inspeksi 

b. Data Jadwal 
Inspeksi tersimpan 
di database

c. Data Jadwal 
Inspeksi yang 
terubah akan tampil 
di tabel data Jadwal 
Inspeksi.

6.3

Hapus data Jadwal 
Inspeksi

a.
Jadwal Inspeksi 
berha

b. Data Jadwal 
Inspeksi yang 
terhapus tidak akan 
tampil di tabel data 
Jadwal Inspeksi.

6.4

Cari Jadwal Inspeksi - Divisi : HL Data Jadwal yang 
dicari akan tampil di 
tabel data Jadwal 
Inspeksi.

Tabel 3.33 Perancangan Uji Coba Aktivitas dan Potensi Risiko

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

7.1

Tambah data Aktivitas 
dan Potensi Risiko

- Aktivitas : 
Mengumpulkan 
dan membuang 
sampah ke tempat 
sampah sesuai 

a. Tampil Pesan
Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko 

b. Data Aktivitas dan 
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dengan jenisnya
- Potensi Risiko : 

Tangan tergores 
mengumpulkan 
sampah

Potensi Risiko 
tersimpan di 
database.

c. Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko 
yang tersimpan 
akan tampil di 
tabel data Aktivitas 
dan Potensi Risiko.

7.2

Ubah data Aktivitas dan 
Potensi Risiko

- Aktivitas : 
Mengumpulkan 
dan membuang 
sampah ke tempat 
sampah sesuai 
dengan jenisnya

- Potensi Risiko : 
Tangan tergores 
mengumpulkan 
sampah

a. Tampil pesan 

dan Potensi Risiko 

b. Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko 
tersimpan di
database

c. Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko 
yang terubah akan 
tampil di tabel data 
Aktivitas dan 
Potensi Risiko.

7.3

Hapus data Aktivitas dan 
Potensi Risiko

a. Tampil pesan 

dan Potensi Risiko 

b. Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko 
yang terhapus tidak 
akan tampil di 
tabel data Aktivitas 
dan Potensi Risiko.

7.4

Cari data Aktivitas dan 
Potensi Risiko

- Divisi : HL Data Aktivitas dan 
Potensi Risiko yang 
dicari akan tampil di 
tabel data Aktivitas 
dan Potensi Risiko.
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Tabel 3.34 Perancangan Uji Coba Penilaian

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

8.1

Menampilkan Daftar 
Hasil Penilaian dan 
Menampilkan Table 
Potensi risikonya serta 
dapat melakukan 
search pada setiap 
tabel

- Nama Aktivitas : 
HL

a. Data Hasil Penilaian 
yang akan tampil di 
tabel data

b. Hasil Penilaian dan 
tabel aktivitas 
potensi risiko

8.2

Ubah data Aktivitas dan 
Potensi Risiko

- Divisi / bagian
- Sangat ringan
- Ringan
- Prosentase 
- Penyebab
- Keterangan
- Sedang
- Berat
- Fatal
- Sangat jarang
- Jarang 
- Mungkin terjadi
- Sering
- Pasti terjadi
- Penyebab
- Keterangan

Foto

a.
Penilaian berhasil 

b. Data 
Penilaiantersimpan 
di database

c. Data Penilaian yang 
terubah akan tampil 
di tabel hasil data 
Penilaian.

8.3

Hapus data Aktivitas dan 
Potensi Risiko

a. Tampil pesan 
Penilaian berhasil 

b. Data Penilaian yang 
terhapus tidak akan 
tampil di tabel data 
Aktivitas dan Potensi 
Risiko.
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Tabel 3.35 Perancangan Uji Coba Perbaikan

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

9.1

Menampilkan Daftar 
Hasil perbaikan ketika
melakukan search

- Divisi
- Tgl Perbaikan : 

2017-08-19

a.
Perbaikan berhasil 

b. Data Perbaikan 
tersimpan di 
database.

Tabel 3.36 Perancangan Uji Coba Laporan Standart K3

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

10.1

Melihat Data laporan 
Temuan yang telah di 
inputkan

- Divisi
- Tombol print

Ketika tombol print di 
pilih menjadikan cetak 
laporan sesuai tanggal 
atau divisi yang di 
butuhkan

10.2
Dapat Melakukan Cetak 
Standart K3

Data hasil cetak sesuai 
tabel

Tabel 3.37 Perancangan Uji Coba Laporan Temuan Pelanggaran

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

11.1

Melihat Data laporan 
Temuan yang telah di 
inputkan

- Periode Laporan : 
08/17/2017
08/17/2017

- Divisi : HL
- Tombol OK
- Print

a. Ketika tombol OK 
di pilih menjadikan 
laporan sesuai 
tanggal atau divisi 
yang di butuhkan

b. Ketika tombol reset
di pilih menjadikan 
kolom tanggal 
kosong

11.2
Dapat Melakukan 
Cetak Temuan

a. Data hasil cetak 
sesuai Kolom
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Tabel 3.38 Perancangan Uji Coba Laporan Penilaian

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

12.1

Melihat Data laporan 
Temuan yang telah di 
inputkan

- Periode Laporan 
: 08/17/2017
08/17/2017

- Divisi : HL
- Tombol OK
- Print

a. Ketika tombol OK 
di pilih menjadikan 
laporan sesuai 
tanggal atau divisi 
yang di butuhkan

b. Ketika tombol reset 
di pilih menjadikan 
kolom tanggal 
kosong

12.2

Dapat Melakukan 
Cetak Penilaian

a. Data hasil cetak 
sesuai Kolom

b. Kolom tingkat 
risiko sesuai 
dengan metode 
semi kuantitative
tingkat bahaya = 
R x P

Tabel 3.39 Perancangan Uji Coba Laporan Perbaikan

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

13.1

Melihat Data laporan 
Temuan yang telah di 
inputkan

- Periode Laporan 
: 08/17/2017
08/17/2017

- Divisi : HL
- Tombol OK
- Print

a. Ketika tombol OK 
di pilih menjadikan 
laporan sesuai 
tanggal atau divisi 
yang di butuhkan

b. Ketika tombol reset 
di pilih menjadikan 
kolom tanggal 
kosong

13.2
Dapat Melakukan 
Cetak Perbaikan

Data hasil cetak 
sesuai kolom
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Tabel 3.40 Perancangan Uji Coba Form Login Android

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

14.1

Memastikan NIK dan 
Password yang 
dimasukkan benar

User name: 110423
Password: niponk2

a. Dapat masuk dan 
mengakses samua 
halaman di 
android.

b. Tidak Dapat 
masuk sebelum 
ada jadwal
Menampilkan 
Pesan Ketika 
login dengan user 
kabag

Tabel 3.41 Perancangan Uji Coba Penilaian Android

Test 
Case 
ID

Tujuan Input
Hasil Yang di 

Harapkan

15.1

Tambah data Penilaian 
Android

- Divisi / bagian
- Sangat ringan
- Ringan
- Prosentase 
- Penyebab
- Keterangan
- Sedang
- Berat
- Fatal
- Sangat jarang
- Jarang 
- Mungkin terjadi
- Sering
- Pasti terjadi
- Penyebab
- Keterangan
- Foto

a.
Penilaian berhasil 

b. Data Penilaian 
tersimpan di 
database.

c. Dapat Upload Foto
d. Menampilkan 

Pesan ketika pesan 
ada yang kosong

e. Dapat mengetahui 
daftar penilaian 
yang sudah dinilai

f. Menampilkan 
pesan ketika Tidak 
jadi mengambil 
foto


