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ABSTRAK 

 

Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya dalam menciptakan perawat yang 
professional, maka setiap perawat RSHU Surabaya harus mempunyai sertifikat 
terhadap setiap tindakan keperawatan. Dalam proses sertifikasi pada RSHU 
Surabaya dimulai dari perawat mengajukan kompetensi yang akan diujikan. Setelah 
itu perawat melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan skema yang sudah 
ditentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perawat. 
Kemudian asesor akan melakukan penilaian dan menetapkan hasil kelulusan 
kompetensi. Pada uji kompetensi RSHU Surabaya semua proses mulai dari 
pengolahan data, pendaftaran, skema kompetensi, perencanaan, sampai penetapan 
hasil semua masih dilakukan secara konvensional. Akibatnya dapat menurunkan 
produktifitas RSHU Surabaya pada proses uji kompetensi karena membutuhkan 
waktu yang ralatif lama serta tidak terujinya semua elemen atau Kriteria Unjuk 
Kerja (KUK) yang seharusnya ada pada tiap unit kompetensi karena pada saat 
skema kompetensi tidak sesuai dengan SKKNI dimana hal ini nantinya akan 
berpengaruh terhadap kualitas kompetensi perawat. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah membuat aplikasi uji kompetensi 
yang dapat melakukan skema kompetensi sesuai dengan SKKNI dan 
mengkomputerisasi semua proses uji kompetensi. Hasil dari aplikasi uji kompetensi 
perawat menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun dapat melakukan skema 
kompetensi sesuai dengan SSKNI dan dapat mengkomputerisasi proses uji 
kompetensi. 

Kata Kunci : Aplikasi, Uji Kompetensi, Standar Kerja Nasional Indonesia 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya adalah rumah sakit swasta 

yang kepemilikannya berada di naungan PT.Cipta Karya Husada yang berdiri sejak 

tahun 1993. RSHU Surabaya beralamat di Jalan Prof.Dr.Moestopo nomer 31-35 

memiliki luas tanah 14.490 m2 dengan 16 lantai. Saat ini 99% saham dimiliki oleh 

PT. Indonusa Prima yang juga bergerak di bagian usaha kesehatan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hal mutlak yang harus diwujudkan 

oleh tim kesehatan khususnya tenaga keperawatan. Dengan perawat sebagai salah 

satu aspek penting yang memiliki kontribusi besar dalam memberikan tindakan 

keperawatan selama 24 jam terhadap pasien. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pelayanan dan tenaga keperawatan yang professional. Untuk dapat menciptakan 

perawat yang professional, maka perawat harus mempunyai sertifikat terhadap 

setiap tindakan keperawatan sebagai tanda bahwa perawat tersebut sudah kompeten 

dalam melakukan tindakan keperawatan dan diperlukan suatu sistem uji kompetensi 

yang baik. Komponen dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan kemampuan dalam 

pengambilan keputusan klinis (Kredensial & Rekredensial Keperawatam Sesuai 

Snars, 2018)



2 
 

 
 

Pada RSHU Surabaya proses sertifikasi yang terjadi saat ini yaitu, dimulai 

dari pendaftaran Uji Kompetensi(Ujikom) yang dilakukan oleh perawat melalui 

bidang  keperawatan dengan megisi formulir permohonan sertifikasi kompetensi 

(APL 1) serta mencantumkan unit kompetensi yang akan diajukan. Setelah proses 

pendaftaran kemudian asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-

bukti lampiran persyaratan untuk diverifikasi apakah bukti-bukti tersebut telah 

relevan. Setelah formulir dinyatakan relevan maka asesor akan memberikan 

rekomendasi kepada perawat untuk dilanjutkan ketahap berikutnya, pada tahap ini 

perawat tersebut akan disebut sebagai peserta uji kompetensi (asesi). Kemudian 

asesor melakukan skema elemen-elemen serta Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dari 

unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi yang berasal dari 

Standar Kompetensi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perawat. 

Maksud skema disini yaitu mengelompokkan semua tindakan-tindakan yang akan 

diujikan oleh asesor pada setiap kompetensi yang diajukan. 

Pada proses uji kompetensi asesor bertugas merencanakan dan menguji 

kompetensi yang diajukan oleh asesi untuk menetapkan apakah asesi tersebut sudah 

kompeten terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. Merencanakan disini 

meliputi penetapan tanggal, tempat, perangkat uji kompetensi, serta rencana 

instrumen atau metode yang akan digunakan dalam melakukan uji kompetensi. 

Terdapat tiga metode yang digunakan pada saat uji kompetensi yaitu demonstrasi, 

lisan, dan tulis. Kemudian dari hasil uji kompetensi jika elemen atau KUK yang 

diujikan memenuhi batas kelulusan yaitu 80% pada tiap unit kompetensi, maka 

asesi dapat dinyatakan sudah kompeten terhadap unit kompetensi tersebut, dan asesi 

akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa asesi tersebut sudah profesional 
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terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. Dan jika dari hasil uji kompetensi 

menunjukkan tingkat kelulusan dari elemen atau KUK masih di bawah 80%, maka 

asesi tersebut masih diangap belum kompeten. Dan jika asesi tidak puas dengan 

hasil uji kompetensi tersebut, asesi boleh melakukan banding untuk dapat diadakan 

uji kompetensi ulang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui banyaknya proses 

yang ada pada uji kompetensi dan semua proses masih dilakukan secara manual. 

Artinya pada semua proses mulai dari pengolahan data, pendaftaran, skema 

kompetensi, perencanaan, sampai penetapan hasil semua masih dilakukan secara 

konvensional. Akibatnya dapat menurunkan produktifitas RSHU Surabaya pada 

proses uji kompetensi karena membutuhkan waktu yang relatif lama mengingat 

proses pada uji kompetensi yang banyak, tidak terujinya semua elemen atau KUK 

yang seharusnya ada pada tiap unit kompetensi karena pada saat skema kompetensi 

hanya mengunakan elemen atau KUK tertentu saja dengan tujuan untuk 

mempersingkat waktu serta menyesuaikan dengan format dokumen yang dimana 

hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas kompetensi perawat, data 

terkait uji kompetensi tidak terhubung secara tersistem antara bidang keperawatan 

dengan asesor. Kemudian pada bagian keperawatan juga kesulitan dalam melihat 

informasi terkait hasil dari uji kompetensi dikarenakan selama ini masih belum 

adanya laporan khusus untuk pemberitahuan mengenai hasil uji kompetensi, 

sehingga mengakibatkan bagian keperawatan tidak bisa mengetahui kualitas 

kompetensi perawat. 

Melihat dari permasalahan yang ada pada paragraf sebelumnya, maka solusi 

yang ditawarkan adalah membuat Rancang Bangun Aplikasi Uji Kompetensi 
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Perawat Pada RSHU Surabaya yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait uji 

kompetensi perawat pada RSHU Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan yang sudah diuraikan diatas, maka di dapat 

rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi uji 

kompetensi perawat pada RSHU Surabaya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka diperlukan 

Batasan masalah dari pengembangan aplikasi yang nantinya akan dibuat. Batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen uji kompetensi berpedoman pada Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Perawat Indonesia (BP3I) yang disesuaikan dengan RSHU Surabaya 

2. Kompetensi serta elemen kompetensi berpedoman pada SKKNI dan 

kompetensi pada RSHU Surabaya 

3. Aplikasi dibuat berbasis website 

4. Proses pembuatan soal dan penilaian terkait instrument pengujian yang 

meliputi demonstrasi, lisan, dan tulis tidak termasuk pada sistem 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka diperoleh tujuan pembuatan 

Tugas Akhir ini adalah menghasilkan Rancang Bangun Aplikasi Uji Kompetensi 

Perawat Pada Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini oleh pihak RSHU Surabaya 

yaitu : 

1. Mendapatkan sistem yang terstruktur terkait aktivitas yang ada pada proses uji 

kompetensi 

2. Proses uji kompetensi yang terkomputerisasi sehingga dapat meningkat kan 

produktifitas RSHU Surabaya 

3. Memberikan informasi terkait hasil uji kompetensi sehingga dapat melihat 

kualitas kompetensi pada perawat 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Uji 

Kompetensi Perawat Pada Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, digunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah 

berdasarkan tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari 

pembuatan aplikasi serta sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI  

Berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

uji kompetensi perawat pada Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.  

BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi mengenai penjelasan analisis dan perancangan sistem yang 

dirancang. Dalam analisis sistem metode pengumpulan data berupa 
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wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil analisis sistem 

digunakan sebagai perancangan sistem yang dibuat dalam bentuk 

model proses bisnis, diagram alir data, struktur tabel basis data, entity 

relationship diagram, desain interface dan desain uji coba. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang penjelasan mengenai uji hasil yang telah dirancang dan 

evaluasi uji hasil yang telah dirancang tersebut. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi kesimpulan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan 

tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk 

pengembangannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 Uji Kompetensi 

2.1.1 Kompetensi 

Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar individu yang memiliki suatu 

hubungan yang kausal atau hsubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan 

acuan atau standar, efektif, atau berpenampilan superior di tempat kerja pada situasi 

tertentu (Nursalam. Efendi, 2008). Kompetensi menurut Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 045/U/2002 tentang kurikulum inti 

Pendidikan tinggi adalah adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Elemen-

elemen kompetensi terdiri atas : 1) Landasan kepribadian, 2) Penguasaan ilmu dan 

keterampilan, 3) Kemampuan berkarya, 4) Sikap dan perilaku dalam berkarya 

menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, 5) 

Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian 

dalam berkarya. 

Melalui pengertian di atas dapat disimpulkan: kompetensi yang merupakan 

suatu kemampauan (Kognitif, afektif dan psikomotor) yang dimiliki oleh seseorang 

sesuai dengan profesi yang dijalani. Kompetensi dalam penelitian ini adalah 

kompetensi pembimbing klinik, sehingga dapat didefinisikan kompetensi 

pembimbing klinik adalah suatu kemampuan (Kognitif, afektif dan psikomotor) 
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yang dimiliki oleh perawat yang mempunyai tugas dan peran sebagai seorang 

pembimbing klinik di tempat mahasiswa praktik. 

2.1.2 Standar Kompetensi Kerja 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau 

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka 

yang bersangkutan akan mampu: 

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. 

2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.  

3. Apa Yang Harus Dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan 

rencana semula. 

4. Menggunakan Kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah 

atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. 

Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam deskripsi tersebut 

diatas, diformulasikan dengan menggunakan format Regional Model of 

Competency Standard (RMCS). Standard kompetensi format RMCS adalah 3 

standar kompetensi yang dikembangkan berdasar pada fungsi-fungsi dan 

tugastugas yang ada pada bidang pekerjaan dan bukan berdasar pada jabatan. 

Dengan kalimat lain model RMCS yang distandarkan kompetensi-kompetensi yang 

ada pada cakupan bidang pekerjaan dan bukan jabatan atau jabatan yang ada pada 

bidang pekerjaan yang dimaksud. Pengembangan standar kompetensi keperawatan 

mengacu RMCS dan merujuk pada Kepmenakertrans No. KEP-277/MEN/2003 dan 
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No. KEP-69/MEN/V/2004 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia. Melalui kerja sama dan mengikutsertakan seluruh unsur yang 

meliputi spektrum profesi keperawatan yang mendukung pelayanan jasa kesehatan 

yang melaksanakan kegiatan jasa pelayanan keperawatan. 

2.1.3 Pelaksanaan Uji Kompetensi 

Uji kompetensi dilaksanakan dengan prosedur, proses serta lingkungan yang 

dikenal oleh peserta uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan apabila peserta 

memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah kompeten, dengan menunjukkan bukti-

bukti kompetensi yang dapat berupa sertifikat pendidikan/pelatihan, portofolio 

pengalaman kerjanya, hasil-hasil kerjanya dan lain-lain.  

Uji kompetensi dilaksanakan melalui proses partisipatif dengan 

memperhatikan kondisi dan potensi peserta. Keputusan uji kompetensi mengacu 

kepada standar kompetensi yang dipersyaratkan dan persyaratan/acuan 

(benchmark) ditempat kerja asesi seperti SOP, spesifikasi produk/jasa, regulasi 

teknis, dan lain-lain. Bagi asesi yang belum teridentifikasi tempat kerjanya, maka 

benchmark yang dapat digunakan adalah standar proses, produk/jasa, sistem, 

kurikulum yang mampu telusur terhadap standar nasional atau internasional.  

Asesor kompetensi dalam melaksanakan uji kompetensi harus mengikuti 

skema sertifikasi dan SOP dari LSP yang menugaskan. Bukti-bukti yang 

dikumpulkan oleh peserta dalam proses uji kompetensi, sebagian didasarkan atas 

bukti-bukti yang dikumpulkan pada saat mereka bekerja. 

Metode asesmen kompetensi yang digunakan harus sesuai dengan 

persyaratan kompetensi yang diujikan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang 

ada serta kondisi asesi. 
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Uji kompetensi harus mengukuti prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Valid, artinya : menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang 

dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.  

2. Reliabel, artinya : penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan 

kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor 

yang berbeda.  

3. Fleksibel, artinya : penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuikan 

dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat asesmen kompetensi.  

4. Adil, artinya : dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, 

dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada 

dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.  

Pada proses perhitungan penetapan hasil uji kompetensi juga harus mengikuti 

pedoman nilai standar kelulusan dari aturan yang sudah ditetapkan. Berikut formula 

perhitungan dalam penetapan hasil uji kompetensi : 

 

sub total nilai KUK yang kompeten  
  NEKn  = ----------------------------------------------    x  100 …………(1) 

                     sub total KUK secara keseluruhan 

 

Keterangan : 

- NEKn = Nilai elemen kompetensi ke-n 

- Sub total nilai KUK yang kompeten = Nilai total kriteria unjuk kerja yang 

dinyatakan kompeten 

- Sub total KUK secara keseluruhan = Nilai total kriteria unjuk kerja yang 

dilakukan 

- n = Jumlah indikator dalam satu variable 
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Dari formula perhitungan tersebut diperoleh nilai total KUK dari tiap elemen 

kompetensi dan akan dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai akhir elemen 

kompetensi. Berikut formula perhitungannya : 

 

NAEK = NEK11 + NEK12 + NEK13 NEKn…………………………….(2) 

 

Keterangan : 

- NAEK = Nilai akhir elemen kompetensi 

- NEKn = Nilai elemen kompetensi ke-n 

- n = Jumlah indikator dalam satu variable 

Dari formula perhitungan diatas diperololeh nilai total elemen kompetensi 

dan akan di bagi dengan jumlah elemen kompetensi yang dilakukan untuk 

mendapatkan nilai akhir. Berikut formula perhitungannya : 

 

     NAEK 
   NA  = ----------------------------------------------------    x  100%......................(3) 

                      Jumlah elemen kompetensi yang dilakukan 

 

Keterangan : 

- NA : Nilai akhir 

- NAEK : Nilai akhir elemen kompetensi 

- Jumlah elemen kompetensi yang dilakukan : Jumlah elemen kompetensi yang 

terdapat pada tiap unit kompetensi 

 

 Systems Development Life Cycle Waterfall 

Menurut Pressman & Maxim (2014) Model waterfall adalah model klasik 

yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini 
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sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga 

dengan “classic life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam 

model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh 

Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi 

merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). 

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan 

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Berikut gambaran fase-fase dalam model waterfall menurut Pressman : 

 

Gambar 2.1 Metode Waterfall  
(Sumber Pressman, 2015) 

 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, 

seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data 

yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan 

internet. 
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1. Planning 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, 

sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

2. Modeling 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang 

berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, 

dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa 

yang akan dikerjakan. 

3. Construction 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah 

dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk 

nantinya diperbaiki. 

4. Deployment 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi 

software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan 

agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya 

(Pressman, 2015). 
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 Website 

Website adalah halaman web atau situs yang saling berhubungan atau 

berinteraksi baik itu oleh perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web 

biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan 

seperti internet atau jaringan LAN (Local Area Network) melalui alamat internet 

yang biasa disebut URL (Unifrom Resource Locator). 

Menurut Janner (2010) website adalah aplikasi yang dijalankan melalui 

browser, aplikasi tersebut pertamakali hanya dibangun menggunakan bahaya 

HTML (Hyper Text Markup Language) dan protocol yang digunakan menggunakan 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).  

Berdasarkan sifatnya, website dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Website Statis 

Merupakan web yang halamannya tidak berubah, biasanya untuk melakukan 

perubahan dilakukan secara manual dengan mengubah kode. Website statis 

informasinya merupakan informasi satu arah, yakni hanya berasal dari pemilik 

softwarenya saja, hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. 

2. Website Dinamis 

Merupakan web yang halaman selalu update, biasanya terdapat halaman 

backend (halaman administrator) yang digunakan untuk menambah atau mengubah 

konten. Web dinamis membutuhkan database untuk menyimpan. Website dinamis 

mempunyai arus informasi dua arah, yakni berasal dari pengguna dan pemilik, 

sehingga pengupdatean dapat dilakukan oleh pengguna dan juga pemilik website. 
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 PHP (Personal Home Page) 

Menurut Arief  (2011) PHP (Personal Home Page) adalah  Bahasa server- 

side-scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang 

dinamis. Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-

perintah PHP (Hypertext Prepocessor) akan diesksekusi diserver kemudian 

hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML (Hypertext Markup 

Language). 

 

 Database 

Merupakan suatu kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur 

tertentu. Tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan 

manipulasi untuk kegunaan tertentu. 

Menurut Sutarman (2012) database sekumpulan file yang saling 

berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan record-record yang menyimpan data 

dan hubungan diantaranya. 

Menurut Ladjamudin (2013) database adalah sekumpulan data store (bisa 

dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, oftical disk, 

magnetic drum, atau media penyimpanan sekunder lainya 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa database adalah sekumpulan 

file yang saling berhubungan yang menyimpan data dan tersimpan dalam sebuah 

media penyimpanan 
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 MySQL 

Menurut Arief (2011) MySQL (My Structure Query Languange) adalah salah 

satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan 

pengelolaan datanya. 

Menurut Aditya (2011) “MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basisi data DBMS (Database Management System) yang multithread, 

multiuser, dengan sekitar 6 juta instalasi diseluruh dunia”. MySQL bersifat open 

source dan biasa dijalankan diberbagai platform seperti Windows, Linux, dan lain 

sebagainya.  
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

Dalam bab ini membahas dalam hal cara perolehan data, mencari solusi dari 

permasalahan yang terjadi, merancang dan mengembangkan program ada tahap-

tahapan yang diperlukan. Tahap-tahapan tersebut mengacu pada metode penelitian 

yang digunakan pada pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan metode 

System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall Pressman & 

Maxim (2014) yaitu Communication dan Planning akan dibahas pada sub bab 

Analisis Sistem dan Modeling pada sub bab Perancangan Sistem. 

 

3.1 Analisis Sistem 

Sub bab ini berisikan proses pengumpulan data dari stakeholder dan 

perancangan pengembangan perangkat lunak. Dalam sub bab ini dibahas mengenai 

tahapan Communication dan Planning.  

3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Pada tahap awal pengumpulan informasi dimulai dengan melakukan 

wawancara terkait proses bisnis dan ruang lingkup bisnis pada bagian asesor yang 

ada di RSHU Surabaya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi proses bisnis 

mengenai uji kompetensi, dokumen yang digunakan dalam proses uji kompetensi, 

dan informasi yang diharapkan pihak RSHU Surabaya untuk dapat disajikan pada 

aplikasi. 
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2. Observasi 

Tahap observasi ini bertujuan untuk melakukan pengamatan lebih jelas terkait 

permasalahan uji kompetensi pada RSHU Surabaya dan mengumpulkan informasi 

lebih banyak mengenai kebutuhan-kebutuhan serta data-data terkait pembuatan 

aplikasi uji kompetensi. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari literatur terkait pembuatan maupun 

solusi aplikasi yang berlandaskan dari buku, jurnal penelitian, artikel laporan 

penelitian, dan situs internet. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar teori yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan permasalaan uji kompetensi yang ada pada 

RSHU Surabaya. 

3.1.2  Pengumpulan Kebutuhan Sistem 

1. Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi 

serta studi literatur maka diketahui titik permasalahannya. Permasalahan pada 

penelitian ini adalah belum adanya suatu aplikasi yang dapat membantu aktivitas 

dalam proses uji kompetensi. 

Solusinya yaitu dengan membuat aplikasi yang dapat mengkomputerisasikan 

proses pada uji kompetensi. Berikut adalah proses bisnis saat ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dan mapping dari permasalahan serta solusi dapat dilihat pada Tabel 

3.1 : 
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Asesi Bidang Keperawatan Assesor 

Ph
as

e

Mulai 

Melakukan 
pendaftaran uji 

kompetensi

Mengisi formulir 
permohonan 

sertifikasi 
kompetensi

Form APL 1

Distribusi permohonan 
uji kompetensi 

Dapat lanjut uji 
kompetensi

Merencanakan uji 
kompetensi

Rencana uji kompetensi

Melaksanakan pengujian 
kompetensi

Sertifikat 
kompetensi

Hasil Uji kompetensi

Ya

Mengajukan 
banding

selesai

Penetapan hasil kompetensi

Kompeten

Belum Kompeten

Verifikasi berkas 
permohonan sertifikasi 

kompetensi

Menentukan asesor 
penguji asesi

Hasil Uji Kompetensi

Acc banding

Tidak

Tidak

ACC

 

Gambar 3.1 Proses Bisnis 
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Tabel 3.1 Mapping Permasalahan 

NO Masalah Dampak Solusi 
1 Menginggat proses uji 

kompetensi yang banyak, 
pada proses uji 
kompetensi semua masih 
dilakukan secara 
konvensional. Mulai dari 
proses pengolahan data , 
pendaftaran, skema 
kompetensi, perencanaan, 
sampai penetapan hasil 
tidak dilakukan secara 
tersistem atau 
terkomputerisasi 

- Mengakibatkan 
turunnya produktifitas 
RSHU Surabaya pada 
proses uji kompetensi 
karena membutuhkan 
waktu yang relatif lama 

- Tidak terujinya semua 
elemen atau KUK yang 
seharusnya ada pada 
tiap unit kompetensi 
karena pada saat skema 
kompetensi hanya 
mengunakan elemen 
atau KUK tertentu saja 
dengan tujuan untuk 
mempersingkat waktu 
serta menyesuaikan 
dengan format 
dokumen yang dimana 
hal ini nantinya akan 
berpengaruh terhadap 
kualitas kompetensi 
perawat 

- Mengakibatkan data 
terkait uji kompetensi 
tidak terhubung secara 
tersistem antara bidang 
keperawatan dengan 
asesor 

- Merancang aplikasi 
yang dapat merekap 
hasil uji kompetensi 

- Merancang aplikasi 
yang dapat 
menskemakan elemen 
atau KUK yang terdapat 
pada setiap unit 
kompetensi secara 
otomatis 

- Merancang aplikasi 
yang dapat  
menghubungkan data 
terkait uji kompetensi 
secara sistematis antara 
bidang keperawatan 
dengan asesor 

2 Bagian keperawatan 
kesulitan dalam melihat 
informasi terkait uji 
kompetensi maupun hasil 
uji kompetensi 
dikarenakan masih belum 
adanya laporan khusus 
untuk pemberitahuan 
hasil uji kompetensi 

- Bagian keperawatan 
tidak bisa melihat 
informasi peserta yang 
mengikuti uji 
kompetensi 

- Berdampak pada bagian 
keperawatan tidak bisa 
melihat kualitas 
kompetensi perawat 

- Merancang aplikasi 
yang dapat menyediakan 
informasi terkait kualitas 
kelulusan kompetensi  

- Merancang aplikasi 
yang dapat menyediakan 
informasi dari kualitas 
kompetensi perawat 

 

2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna yang dimaksud adalah menguraikan pengguna 

dan kebutuhannya pada aplikasi yang akan dibuat. Terdapat 3 pengguna utama 
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yaitu asesi, bidang keperawatan dan asesor. Berikut detail kebutuhan dari pengguna 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Informasi 

Asesi 1. Melakukan Permohonan 
Uji Kompetensi 

2. Mendapatkan rencana ujian 
kompetensi 

3. Mendapatkan hasil uji 
kompetensi 

4. Melakukan banding uji 
kompetensi  

 
  

1. Form APL 1 
2. Form rencana ujian 

kompetensi, meliputi : 
- Metode uji kompetensi 
- Perangkat uji 

kompetensi  
- Tanggal pelaksanaan 
- Tempat pelaksanaan 

3. Laporan hasil ujian 
kompetensi 

4. Form banding ujian 
kompetensi 

Bidang 
Keperawatan 

1. Mengolah data master 
karyawan 

2. Mengolah data master 
kompetensi 

3. Melihat informasi kualitas  
kelulusan kompetensi 

4. Melihat hasil uji 
kompetensi 

5. Melihat informasi kualitas 
kompetensi 

6. Membuat laporan hasil uji 
kompetensi  

7. Distribusi APL 1 
8. Verifikasi Banding 

1. Data karyawan 
2. Data unit kompetensi, 

Data elemen kompetensi, 
Daata kuk, Data 
persyaratan 

3. Laporan hasil uji 
kompetensi 

4. Laporan hasil uji 
kompetensi 

5. Informasi Laporan Uji 
Kompetensi 

6. Informasi hasil uji 
kompetensi 

7. Data Pengajuan Uji 
Kompetensi 

8. Data Banding 

Asesor 1. Meakukan verifikasi APL 1 
2. Melakukan rencana uji 

kompetensi 
3. Melakukan pelaksanaan dan 

rekomendasi uji kompetensi 
4. Mendapatkan banding uji 

kompetensi 

1. Berkas APL 1 
2. Hasil rekomendasi dari 

berkas APL 1 
3. Form pelaksanaan 

asesmen dan rekomendasi 
4. Laporan hasil uji 

kompetensi 
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3. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan dasar dari fungsi penyusunan fungsi-fungsi 

yang akan dibangun didalam aplikasi .Kebutuhan fungsional didapatkan dari hasil 

analisis pengguna yang akan menggunakan sistem serta kebutuhannya. Kebutuhan 

pengguna tersebut harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibuat. Adapun kebutuhan 

fungsionalnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 sampai 3.17 pada lampiran 1. 

4. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

a. Maintanable 

Maintainable yang dimaksud adalah dapat pelakukan pemeliharaan data 

karena terdapat data master yang saling berelasi dengan data utama dari sistem. 

Sehingga dapat melakukan pemeliharaan jika ada data yang tidak sesuai 

b. Security 

Untuk keamanan yang dimaksud yaitu login ke sistem yang 

membutuhkan username dan password serta hak akses yang telah diberikan 

pada setiap pengguna aplikasi 

c. Efficiency 

Untuk efficiency yang dimaksud yaitu kemampuan aplikasi dalam 

menampilkan performa terhadap pengguna sumber daya. Semakin efisien 

aplikasi yang dibuat maka semakin hemat penggunaan sumber daya yang ada. 

5. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analsis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui spesifikasi yang 

dibutuhkan oleh sistem dalam membangun aplikasi uji kompetensi perawat pada 

RSHU Surabaya. Dari hasil analisis, sistem yang dibuat membutuhkan beberapa 
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kebutuhan untuk mendukungnya. Kebutuhan sistem tersebut meliputi perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

a. Kebutuhan perangkat keras 

Dalam pendukung menjalankan software diperlukan pendukung lainnya 

seperti perangkat keras (hardware). Spesifikasi pada hardware juga 

menentukan kinerja dari software. Berikut spesifikasi hardware yang 

dibutuhkan : 

1) Processor Intel Core i3 untuk menunjang kinerja aplikasi yang 

berbasis web dan software pendukung lainnya 

2) RAM (Random Access Memory) minimal 2 GB 

3) Harddisk minimal 250 GB sebagai tempat penyimpanan data 

4) Mouse, Keyboard dan Monitor 

b. Kebutuhan perangkat lunak 

Pada proses coding tidak hanya menentukan bahasa pemrograman apa 

yang akan digunakan namun juga menentukan ketersediaan software sebagai 

alat dalam membantu prosesnya pembuatannya. Berikut adalah software yang 

digunakan : 

1) Sublime Text sebagai text editor untuk implementasi coding 

2) MySQL sebagai database server 

3) XAMPP sebagai server yang berdiri sendiri (localhost) 

4) Mozilla sebagai browser untuk melakukan tes pada aplikasi 

5) Balsamiq MockUp untuk pembuatan desain interface 

6) Microsoft Visio Pro 2016 untuk membuat modelling sistem  
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3.1.3 Perencanaan Perancangan Sistem 

Pada tahap planning akan mendefinisikan terkait aktivitas untuk mencapai 

tujuan dari penelitian ini. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud mencakup estimating, 

scheduling, tracking. Tahap ini akan menghasilkan roadmap  yang akan digunakan 

dalam penelitian. Untuk scheduling dapat dilihat pada Gambar 3.5 lampiran 2. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Sub bab Perancangan Sistem ini berisikan proses perancangan desain proses 

sampai dengan desain uji coba sesuai dari hasil analisis. Dalam bab ini dibahas 

mengenai tahapan Modeling 

3.2.1 Process Model  

Pada tahap ini memvisualkan kebutuhan aplikasi dalam beberapa bentuk yaitu 

Desain Input/Output, System Flow dari aplikasi uji kompetensi perawat. 

1. Desain Input/Output 

Didalam Desain Input/Output menjelaaskan mengenai alur dari proses pada 

aplikasi uji kompetensi. Berikut adalah diagram input/output dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.  
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IPO Diagram

PROSES OUTPUTINPUT

Data Karyawan

Data Unit 
Kompetensi

Pengelolaan 
Data Master

Daftar Karyawan

A
Data Elemen 
Kompetensi

Daftar Unit 
Kompetensi

Daftar Elemen 
Kompetensi

Data KUK

Daftar KUK

Data Persyaratan

Daftar Persyaratan

Data Pengajuan 
Uji Kompetensi

Pengisian 
Pengajuan 

Ujikom

A Distribusi APL 1

Verifikasi APL 1

Pendaftaran Ujikom

Pelaksanaan Dan 
Kelulusan

BPengajuan Ujikom

Data Rencana 
Ujikom

Perencanaan 
Ujikom Ujikom C

C

Pemberian Nilai 
Pelaksanaan

Data Pelaksanaan 
Ujikom

Hitung Hasil 
Keputusan dan 

Kelulusan Ujikom
Laporan Hasil 

Ujikom

Informasi Kualitas 
Kelulusan 

Kompeteni

Informasi Kualitas 
Kompetensi

Data Banding Verifikasi 
Banding Daftar Banding

E

F

B

Laporan

Ujikom Detail

E

F

 

Gambar 3.2 Diagram Input/Output 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari diagram input/output: 

a. Input 

1) Data Karyawan : Data ini berisi mengenai karyawan yang memiliki 

akses pada proses uji kompetensi 

2) Data Unit Kompetensi : Data ini berisi mengenai unit kompetensi 

yang digunakan dalam uji kompetensi 

3) Data Elemen Kompetensi : Data ini berisi mengenai elemen-elemen 

yang ada pada tiap unit kompetensi 

4) Data KUK : Data ini berisi mengenai kriteria unjuk kerja yang ada 

pada tiap elemen unit kompetensi 

5) Data Persyaratan : Data ini berisi mengenai persyaratan-persyaratan 

unit kompetensi 

6) Data Daftar Unit Kompetensi : Data ini berisi mengenai semua unit 

kompetensi berdasarkan SKKNI yang digunakan dalam uji 

kompetensi 

7) Data Daftar Elemen Kompetensi : Data ini berisi mengenai semua 

elemen-elemen yang terdapat pada unit kompetensi 

8) Data Daftar KUK : Data ini berisi mengenai semua kriteria unjuk 

kerja yang terdapat pada elemen kompetensi 

9) Data Daftar Persyaratan : Data ini berisi mengenai persyaratan-

persyratan yang digunakan untuk skema kompetensi 

10) Data Permohonan Uji Kompetensi : Data ini berisi mengenai rincian 

data pribadi, daftar unit yang diajukan, dan bukti-bukti pendukung 
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11) Data Daftar Permohonan Ujikom : Data ini berisi mengenai daftar 

permohonan ujikompetensi yang akan ditindak lanjuti untu 

perencanaan uji kompetensi 

12) Data Ujikom : Data ini berisi mengenai perencanaan ujikom yang 

akan dilaksanakan. 

13) Data Pelaksanaan Ujikom : Data ini berisi mengenai data nilai hasil 

dari pelaksanaan uji kompetensi yang nantinya data ini digunakan 

untuk pemberian keputusan kelulusan asesi 

14) Data Laporan Hasil Uji Kompetensi : Data ini berisi mengenai hasil 

penetapan kelulusan dari pelaksanaan uji kompetensi  

15) Data Banding Uji Kompetensi : Data ini berisi mengenai pengajuan 

jika asesi melakukan banding 

b. Proses 

1) Pengelolaan Data Master : Adalah proses mengolah (create, read, 

update, delete) data master agar dapat dinamis sesuai kebutuhan 

sistem. Data yang diolah adalah data master yang digunakan untuk 

melengkapi kolom pada proses utama maupun laporan 

2) Permohonan Ujikom : Adalah proses pendaftaran uji kompetensi 

dengan mengisi data diri, unit kompetensi yang diajukan, serta bukti-

bukti yang digunakan untuk memenuhi syarat unit kompetensi yang 

diajukan 

3) Distribusi APL 1 : Adalah proses pendistribusian berkas pendaftaran 

uji kompetensi kepada asesor penguji yang sudah ditentukan 
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4) Verifikasi APL 1 : Adalah proses konfirmasi terkait kesesuaian dan 

persyaratan berkas yang sudah terpenuhi 

5) Rencana Uji Kompetensi : Adalah proses pembuatan rencana 

mengenai uji kompetensi yang akan dilaksanakan kepada asesi. 

Rencana meliputi penetapan metode, tanggal, tempat, serta 

perangkat pada saat dilakukan uji kompetensi 

6) Pemberian Nilai Pelaksanaan : Adalah proses pemberian nilai 

terhadap pelaksanaan setiap kuk berdasarkan metode-metode yang 

sudah diujikan 

7) Hitung Hasil Keputusan dan Kelulusan Ujikom : Adalah proses 

perhitungan nilai pelaksanaan sesuai rumus yang ditentukan. Jika 

hasil perhitungan pada unit kompetensi > 80% maka asesi 

dinyatakan lulus atau sudah berkompeten 

8) Laporan : Adalah proses untuk mencetak laporan dan memunculkan 

informasi terkait grafik 

9) Verifikasi Banding : Adalah proses konfirmasi jika terdapat asesi 

yang mengajukan banding atas ketidak puasan terhadap hasil uji 

kompetensi 

c. Output 

1) Daftar Karyawan : Adalah daftar karyawan yang terlibat pada proses 

uji kompetensi 

2) Daftar Unit Kompetensi : Adalah semua unit kompetensi yang 

digunakan dalam uji kompetensi 



29 
 

 
 

3) Daftar Elemen Kompetensi : Adalah semua elemen-elemen yang 

terdapat pada unit kompetensi 

4) Daftar KUK : Adalah semua kuk yang terdapat pada elemen 

kompetensi 

5) Daftar Persyaratan : Adalah daftar persyaratan-persyaratan yang 

digunakan pada tiap unit kompetensi 

6) Daftar Permohonan Ujikom : Adalah daftar permohonan atau 

pendaftar uji kompetensi yang akan di tindak lanjut untuk 

pelaksanaan uji kompetensi 

7) Rencana Ujikom : Adalah data hasil pengelolan data skema unit 

kompetensi serta penetapan metode, tanggal, tempat, dan perangkat 

yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi 

8) Laporan Hasil Uji Kompetensi : Adalah hasil dari penetapan 

kelulusan terhadap pelaksanaan uji kompetensi 

9) Informasi Kualitas Kelulusan Kompetensi: Adalah informasi yang 

memuat mengenai kualitas kompetensi yang sudah melaksanakan uji 

kompetensi 

10) Informasi Kualitas Kompetensi : Adalah informasi yang memuat 

mengenai kualitas kompetensi perawat  

11) Hasil Pelaksanaan Ujikom : Data ini berisi mengenai hasil nilai dari 

pelaksanaan uji kompetensi 

12) Daftar Banding : Adalah daftar banding yang diajukan untuk di 

tindak lanjut 
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2. System Flow 

Di dalam system flow menjelaskan mengenai alur dari aplikasi dan pengguna. 

Serta database yang berkaitan dengan sistem pada aplikasi uji kompetensi perawat 

pada RSHU Surabaya. Berikut adalah system flow pada aplikasi uji kompetensi 

dapat dilihat pada Gambar 3.6 sampai Gambar 3.18 lampiran 2. 

3.2.2 Data Model 

1. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data antar 

entitas. 

a. Diagram Jenjang 

Diagram berjenjang menggambarkan urutan proses yang terjadi dalam 

sistem. Proses-proses tersebut yaitu pengelolaan data master, permohonan 

ujikom, perencanaan ujikom, pelaksanaan dan kelulusan, laporan, serta 

banding ditunjukkan pada Gambar  3.3. 

 

Gambar 3.3 Diagram Jenjang 
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b. Context Diagram 

Context Diagram merupakan gambaran aliran data. Pada context 

diagram berikut terdapat 3 entitas yaitu Bagian Keperawatan, Asesor dan 

Asesi. Gambar context diagram dapat dilihat pada Gambar 3.4. Adapun flow 

diagram level 0 terdapat pada Gambar 3.19 lampiran 2 serta flow diagram level 

1 yaitu pengelolaan data master, pendaftaran ujikom, pelaksanaan dan 

kelulusan, serta laporan terdapat pada Gambar 3.20 sampai Gambar 3.23 

lampiran 2. 

 

Gambar 3.4 Context Diagram 
 

c. Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram level 0 merupakan gambaran aliran data keseluruhan 

sub sistem pada aplikasi uji kompetensi perawat. DFD level 0 dimulai dari 

pengelolaan data master, skema kompetensi, permohonan ujikom, asesmen 
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mandiri, perencanaan ujikom, peninjauan perangkat ujikom, pelaksanaan dan 

kelulusan, banding. Gambar DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.19 

lampiran 2 

d. Data Flow Diagram Level 1 

1) Pengelolaan Data Master 

Pada pengelolaan data master berikut terdapat data master 

karyawan, unit kompetensi, elemen kompetensi, kuk, dan prsyaratan. 

Berikut adalah DFD dapat dilihat pada Gambar level 1 Pengelolaan 

Data Master yang dapat dilihat pada Gambar 3.20 lampiran 2 

2) Pendaftaran Ujikom 

Pada pendaftaran ujikom berikut terdapat sub proses yaitu 

pengajuan ujikom, distribusi APL 1, dan verifikasi APL 1. Berikut 

adalah DFD level 1 pendaftaran ujikom yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.21 lampiran 2 

3) Pelaksanaan Dan Kelulusan 

Pada Pelaksanaan dan Kelulusan berikut terdapat data pemberian 

nilai ujikom serta hitung hasil keputusan dan kelulusan ujikom. 

Berikut adalah DFD level 1 pelaksanaan dan kelulusan yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.22 lampiran 2 

4) Laporan 

Pada laporan berikut terdapat data laporan ujikom. Berikut 

adalah DFD level 1 laporan yang dapat dilihat pada Gambar 3.23 

lampiran 2 
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2. Entity Relationship Diagram 

a. Conceptual Data Model (CDM) 

Secara Logical jumlah tabel yang akan diterapkan pada database 

berjumlah 11 tabel yaitu tabel karyawan, unit kompetensi, elemen kompetensi, 

kuk, persyaratan, pengajuan ujikom, pengajuan ujikom detail, ujikom, ujikom 

detail, dan banding. Berikut rancangan Conceptual Data Model terdapat pada 

Gambar 3.24 lampiran 2. 

b. Physical Data Model (PDM) 

Secara Physical hasil dari generate CDM jumlah tabel yang diterapkan 

pada database berjumlah 12 yaitu tabel karyawan, unit kompetensi, elemen 

kompetensi, kuk, persyaratan, pengajuan ujikom, pengajuan ujikom detail, 

ujikom, ujikom detail, dan banding. Berikut rancangan Physical Data Model 

terdapat pada Gambar 3.25 lampiran 2. 

3.2.3  Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data, perancangan arsitektur, 

perancangan interface hingga perancangan testing. 

1. Desain Arsitektur Jaringan 

Membuat desain arsitektur jaringan untuk menunjang kinerja sistem yang 

akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Pada Gambar 3.13 dapat dilihat arsitektur 

jaringan yang menghubungkan server sebagai penerima layanan aplikasi serta 

sebagai penyimpan pusat data dengan client yang terhubung menggunakan switch 

dan router terdapat pada Gambar 3.26 lampiran 2. 
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2. Desain Struktur Database 

Struktur basis data pada aplikasi uji kompetensi perawat didapatkan dari 

rancangan PDM yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 3.18 sampai Tabel 

3.28 lampiran 2: 

3. Desain Interface 

Mendesain antarmuka pengguna (User Interface) adalah proses membuat 

antarmuka atau tampilan grafis dalam perangkat lunak agar pengguna dapat 

berinteraksi dengan sistem. Desain antarmuka ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

desain input dan desain output. Desain input merupakan desain dari tampilan 

aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memasukkan data ataupun informasi 

kedalam aplikasi. Desain output merupakan desain laporan yang dihasilkan oleh 

sistem dari proses yang telah dilakukan.  Desain Antar muka terdapat pada Gambar 

3.27. hingga Gambar 3.40 lampiran 2 

4. Desain Uji Coba 

Membuat desain uji coba untuk menggambarkan scenario dari setiap tampilan 

aplikasi. Terdapat 9 desain uji coba pada aplikasi uji kompetensi perawat yaitu 

desain uji coba form login, pengelolaan master, pendaftaran ujikom, distribusi 

APL1, verifikasi APL 1, perencanaan ujikom, pelaksanaan dan kelulusan, laporan, 

dan banding yang dapat dilihat pada Tabel 3.29 Sampai Tabel 3.41 lampiran 2 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Implementasi Sistem 

4.1.1 Hasil Perancangan Sistem 

Berikut adalah tampilan program sesuai dengan kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non fungsional. 

1. Login 

Login adalah halaman awal pada aplikasi ini yang berfungsi untuk autentikasi 

pengguna, pengguna akan login menggunakan username dan password lalu akan 

diarahkan sesuai hak akses masing-masing pengguna. Halaman login tampak 

seperti pada Gambar 4.15 lampiran 3. 

 Login sebagai admin adalah bidang keperawatan seperti pada Gambar 4.16 

lampiran 3, login sebagai user asesi seperti pada Gambar 4.17 lampiran 3 Dan 

asesor seperti pada Gambar 4.18 lampiran 3. Perbedaan pengguna aplikasi ini sesuai 

hak akses yaitu fitur yang disediakan 

Apabila pengguna salah memasukkan username dan password maka halaman 

login memberikan pesan “Login Gagal! Username atau Password salah” yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.19 lampiran 3 

2. Pengelolaan Master 

Pada aplikasi uji kompetensi perawat terdapat beberapa master yang 

digunakan untuk mengelola data. Beberapa master tersebut terdiri dari karyawan, 

unit kompetensi, elemen kompeteni, kuk, dan persyaratan.  
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a. Pengelolaan Master Karyawan 

Pada pengelolaan master Karywan terdapat menu tambah data karyawan, 

tampilan data karyawan, serta edit karyawan. Halaman master karyawan dapat 

dilihat pada Gambar 4.20 sampai Gambar 4.22 lampiran 3. 

b. Pengelolaan Master Unit Kompetensi 

Pada pengelolaan master unit kompetensi terdapat menu tambah data unit 

kompetensi, tampilan data unit kompetensi, serta pencarian unit kompetensi. 

Halaman master unit kompetensi dapat dilihat pada Gambar 4.23 lampiran 3. 

Halaman tambah data ada hal yang harus diinputkan yaitu kode unit, judul unit, 

deskripsi unit, kategori kompetensi, kategori perawat, dan bukti yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.24 lampiran 3. Kemuadian pemberitahuan inputan 

sukses dapat dilihat pada Gambar 4.25 lampiran 3. 

c. Pengelolaan Master Elemen Kompetensi 

Pada pengelolaan master elemen kompetensi terdapat menu tambah data 

elemen kompetensi, tampilan data elemen kompetensi, serta pencarian elemen 

kompetensi. Halaman master elemen kompetensi dapat dilihat pada Gambar 

4.26 lampiran 3. Halaman tambah data ada beberapa hal yang harus diinputkan 

seperti kode unit, nama elemen yang dapat dilihat pada Gambar 4.27 lampiran 

3. Kemuadian pemberitahuan inputan sukses dapat dilihat pada Gambar 4.28 

lampiran 3. 

d. Pengelolaan Master Kuk 

Pada pengelolaan master kuk terdapat menu tambah data kuk, tampilan 

data kuk, serta pencarian elemen kompetensi. Halaman master kuk dapat 

dilihat pada Gambar 4.29 lampiran 3. Halaman tambah data ada beberapa hal 
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yang harus diinputkan seperti kode unit, nama elemen , nama kuk, perangkat, 

dan metode yang dapat dilihat pada Gambar 4.30 lampiran 3. Kemudian jika 

sukses seperti pada Gambar 4.31 lampiran 3 

e. Pengelolaan Master Persyaratan 

Pada pengelolaan master persyaratan terdapat menu tambah data 

persyaratan dan tampilan data persyaratan. Halaman master persyaratan dapat 

dilihat pada Gambar 4.32 lampiran 3. Halaman tambah data ada hal yang harus 

diinputkan yaitu unit kompetensi dan persyaratan yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.33 lampiran 3. Kemuadian pemberitahuan inputan sukses dapat 

dilihat pada Gambar 4.34 lampiran 3. 

3. Pendaftaran Ujikom 

Pada pendaftaran ujikom terdapat menu rincian data peserta dan daftar unit 

kompentensi. Halaman pendaftaran ujikom asesi diminta menginputkan antara lain 

skema sertifikasi, kategori, dan unit kompetensi yang akan diambil dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. Jika asesi mengiputkan unit kompetensi yang tidak sesuai dengan 

persyaratan unit kompetensi yang harus ditempuh sebelumnya, maka asesi tidak 

bisa memilih unit kompetensi tersebut seperti pada Gambar 4.34 lampiran 3. 

Kemudian asesi menginputkan bukti persyaratan dari tiap unit seperti pada Gambar 

4.36 lampiran 3. Setelah input pendaftaran sukses dapat dilihat pada gambar 4.37 

lampiran 3. 
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Gambar 4.1 Imput Pendaftaran Ujikom 

 

4. Distribusi Pengajuan Ujikom (APL1) 

Pada distribusi pengajuan ujikom (APL 1) terdapat tampilan data pengajuan 

ujikom yang nantinya akan didistribusikan kepada asesor seperti pada Gambar 4.38 
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lampiran 3. Kemudian Bidang keperawatan memilih pengajuan ujikom yang akan 

didistribusikan kepada asesor dengan memilih terlebih dahulu asesor penerima. 

Halaman pemilihan asesor dapat dilihat pada Gambar 4.39 lampiran 3. Jika proses 

selesai maka akan kembali pada data pengajuan ujikom seperti Gambar 4.40 

lampiran 3 

5. Verifikasi APL 1 

Pada verifikasi APL 1 yang dilakukan oleh assessor terdapat data validasi 

ujikom dan tampilan data untuk permohonan sertifikasi kompentensi. Halaman 

APL 1 dapat dilihat pada Gambar 4.41 lampiran 3. Kemudian asesor memverifikasi 

bukti persyaratan pada halaman validitas ujikom seperti pada Gambar 4.42 

lampiran 3. Jika proses verifikasi selesai akan menampilkan data pengajuan ujikom 

yang lainnya seperti gambar 4.42 lampiran 3 

6. Perencanaan Ujikom 

Pada pengelolaan perencanaan ujikom terdapat tampilan rencana assesmen. 

Halaman perencanaan ujikom dapat dilihat pada Gambar 4.3. Setelah melakukan 

simpan data, maka data rencana ujikom akan masuk pada halaman daftar rencana 

ujikom seperti Gambar 4.44 lampiran 3. Kemudian detail rencana ujikom akan 

dikirimkan kepada asesi untuk mengetahui rencana ujikom yang akan dilaksanakan 

seperti pada Gambar 4.45 lampiran 3. 

 

Gambar 4.2 Perencanaan Ujikom 
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7. Pelaksanaan dan Kelulusan 

Pada pengelolaan pelaksanaan dan kelulusan terdapat menu pelaksanaan 

asesmen. Halaman pelaksanaan dan kelulusan dapat dilihat pada Gambar 4.46 

lampiran 3. Kemudian asesor memilih data ujikom yang akan dinilai dengan 

menekan tombol aksi pada daftar pelaksanaan ujikom seperti Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Pelaksanaan Asesmen 

 

Setelah menampilkan halaman pelaksanaan sesuai data yang dipilih, asesor 

akan melakukan penilaian pada tiap unit yang diajukan dapat dilihat pada Gambar 

4.4. Kemudian asesor menekan tombol simpan jika sudah selesai memberikan 

penilaian pada unit yang diajukan seperti Gambar 4.5. Setelah proses simpan 

barulah hasil keputusan dapat diketahui melalui halaman hasil ujikom pada Gambar 

4.6 
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Gambar 4.4 Pelaksanaan Penilaian 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Pelaksanaan Penilaian 
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Gambar 4.6 Hasil Keputusan Kelulusan 

 

8. Laporan Hasil Ujikom 

Pada pengelolaan laporan hasil ujikom terdapat menu cetak untuk mencetak 

hasil dari peserta ujikom berupa sertifikat kompentensi yang dikeluarkan oleh 

bidang keperawatan. Laporan hasil ujikom dapat dilihat pada Gambar 4.47 

lampiran 3 
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9. Kualitas Kelulusan Kompetensi 

Pada kualitas kelulusan kompetensi terdapat informasi berupa dashboard 

yang memaparkan prosentasi kelulusan kompetnsi. Halaman kualitas kelulusan 

kompetensi dapat dilihat pada Gambar 4.7. Adapun informasi jumlah peserta dan 

status pendaftaran peserta dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.7 Kualitas Kelulusan Kompetensi dan Informasi Peserta 

 

 

Gambar 4.8 Detail Informasi Peserta 

 

10. Kualitas Kompetensi 

Pada pengelolaan kualitas kompetensi terdapat informasi berupa Grafik yang 

memaparkan rata-rata nilai dari kualitas kompentensi. Halaman kualitas 

kompetensi dapat dilihat pada Gambar 4.9. Adapun detail dari rata-rata pada setiap 

kategori dapat dilihat pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.9 Grafik Kualitas Kompetensi 

 

 

Gambar 4.10 Detail Grafik Kualitas Kompetensi 

 

11. Banding 

Pada banding digunakan untuk mengajukan banding pada kompetensi yang 

dari hasil penetepan belum kompeten. Pada halaman banding asesi akan mengisi 

form banding seperti pada Gambar 4.48 lampiran 3. Kemudian bidang keperawatan 

akan menerima permintaan banding dan memverifikainya seperti pada Gambar 

4.49 lampiran 3. Setelah itu asesor baru akan menerima permintaan pengajuan 

banding seperti Gambar 4.50 lampiran 3. 
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4.1.2 Hasil Sekenario Uji Coba 

1 Hasil Skenario Uji Coba Form Login 

Pada hasil skenario uji coba form login merupakan hasil dari desain uji coba  

untuk akses masuk ke dalam aplikasi. Tabel 4.2 lampiran 3 

2 Hasil Sekenario Uji Coba Pengelolaan Master 

Pada hasil sekenario uji coba pengelolaan master merupakan hasil dari desain 

sistem untuk mengelolah data master yang ada pada aplikasi uji kompetensi. 

Terdapat master karyawan pada Tabel 4.3 lampiran 3 master unit kompetensi pada 

Tabel 4.4 lampiran 3, master elemen kompetensi pada Tabel 4.5 lampiran 3, master 

kuk pada Tabel 4.6, master persyaratan pada Tabel 4.7 lampiran 3 

3 Pendaftaran Ujikom 

Pada hasil skenario desain uji coba merupakan hasil dari desain untuk 

menginputkan pendaftaran ujikom dan bukti pendukung. Terdapat pada Tabel 4.8 

lampiran 3 

4 Distibusi APL 1 

Pada hasil skenario uji coba distribusi APL 1 merupakan hasil dari desain untuk 

mendistribusikan permohonan ujikom kepada asesor. Terdapat pada Tabel 4.9 

lampiran 3 

5 Verifikasi APL 1 

Pada hasil skenario uji coba verifikasi APL 1 merupakan hasil dari desain 

untuk memverifikasi permohonan ujikom. Terdapat pada Tabel 4.10 lampiran 3 

6 Perencanaan Ujikom 

Pada hasil skenario desain uji coba perencanaan ujikom merupakan hasil dari 

desain untuk merencanakan ujikom. Terdapat pada Tabel 4.11 lampiran 3 
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7 Pelaksanaan dan Kelulusan 

Pada hasil skenario uji coba pelaksanaan dan kelulusan merupakan hasil dari 

desain untuk penilaian dan kepurusan hasil ujikom. Terdapat pada Tabel 4.12 

8 Laporan 

Pada hasil skenario uji coba laporan merupakan hasil dari desain untuk 

mengetahui hasil ujikom, kualitas kelulusan, dan kualitas kompetensi. Terdapat 

pada Tabel 4.13 lampiran 3 

9 Banding 

Pada hasil skenario uji coba banding merupakan hail dari desain untuk 

pengajuan banding. Terdapat pada Tabel 4.14 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Perhitungan Manual 

Pada perhitungan manual dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

ms.excel dengan hasil sebagai berikut:  

NEKn : 67 ; 100 ; 80 ; 100  NAEK : 380  NA : 95% 

Kode : KES.VK01.003.01  

Judul :Menerapkan Prinsip Infeksi Nosokomial 

Tabel 4.1 Tabel Contoh Kompetensi  

Elemen 
Kompetensi 

KUK Sub Kuk 
Keseluruhan 

Kompeten Belum 
Kompeten 

Sub Kuk 
Kompeten 

Mengidentifikasi 
sumber penyebab 
dan cara penularan 
infeksi 

Kuman penyebab 
infeksi 
diidentifikasi 

3 

 V 

2 Kondisi yang 
mempermudah 
penyebaran 
infeksi seperti: 
luka, penurunan 

V  
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Elemen 
Kompetensi 

KUK Sub Kuk 
Keseluruhan 

Kompeten Belum 
Kompeten 

Sub Kuk 
Kompeten 

sistem imun 
diidentifikasi 

Cara penyebaran 
infeksi dijelaskan V  

Mempersiapkan 
klien/pasien dalam 
pencegahan infeksi 
nosokomial 

Tujuan dan teknik 
pencegahan 
infeksi 
nosokomial 
dijelaskan 

2 

v  

2 
Mampu 
melakukan 
tindakan sesuai 
ketentuan 

v  

Melakukan tindakan 
pencegahan 
terhadap infeksi 
nosokomial 

Cuci tangan 
dilakukan 

5 

 V 

4 

Prinsip aseptik 
dan anti septik 
digunakan selama 
menggunakan 
alat-alat steril dan 
tindakan steril 

V  

Proteksi dengan 
standar universal 
precaution 
dilakukan sesuai 
SOP 

v  

Teknik isolasi 
klien/pasien 
infeksi dilakukan 

v  

Teknik isolasi 
klien/pasien 
infeksi dilakukan v  

Melakukan 
pencatatan dan 
pelaporan 

Sistem pencatatan 
infeksi 
nosokomial 
dijelaskan 2 

v  

2 
Kejadian infeksi 
dicatat dan 
dilaporkan 

v  
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Gambar 4.11 Perhitungan Unit Kompetensi 

 

Menunjukkan hasil perhitungan yang sesuai dengan aplikasi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.35 

 

Gambar 4.12 Hasil Perhitungan Unit Kompetensi 

 

Sub KUK Yang Kompeten Sub KUK Seluruh : X 100 (NEKn)
2 3 0,67 67

2 2 1 100

4 5 0,8 80

2 2 1 100

NA = NAEK : Jml Elemen kompetensi yg dilakukan
NA = 347 : 4 = 87 % Lulus

NAEK 347
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Gambar 4.13 Kualitas Kompetensi 

 

 
Gambar 4.14 Detail Kualitas 

 

4.2.2 Evaluasi 

Pada tahap evaluasi aplikasi uji kompetensi perawat pada RSHU Surabaya, 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Pengolahan nilai sebelumnya dilakukan secara manual mulai dari perekapan 

nilai hasil pelaksanaan tiap metode sampai penetapan kelulusan uji 

kompetensi sehingga menyita banyak waktu. Aplikasi ini dapat melakukan 

perekapan nilai keputusan pelaksanaan uji kompetensi dan melakukan 

perhitungan penetapan kelulusan uji kompetensi secara otomatis. 

2. Bidang keperawatan belum bisa mengetahui rata-rata nilai kompetensi dari 

hasil pelaksanaan uji kompetensi sehingga bidang keperawatan tidak dapat 

melihat kualitas pada setiap kompetensi. Aplikasi ini dapat menampilkan 

rata-rata nilai tiap kompetensi dan  dapat memberikan informasi mengenai 

kualitas kompetensi. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan aplikasi uji kompetensi perawat pada RSHU 

Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat mengkomputerisasi proses uji kompetensi yang sebelumnya 

masih dengan cara konvensional. 

2. Aplikasi dapat merekap nilai hasil dari pelaksanaan uji kompetensi  

 

5.2. Saran  

1. Aplikasi ini hanya digunakan pada proses uji kompetensi perawat, adapun 

kedepannya dapat dikembangkan untuk dapat pembuatan soal online 

2. Aplikasi ini hanya sebatas proses pelaksanaan uji kompetensi, adapun 

kedepanya dapat ditingkatkan menjadi sistem informasi uji kompetensi 
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