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ABSTRAK 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa 

bidang atau divisi salah satunya yaitu Bidang Tata Kelola Informatika. Berdasarkan 

tugas yang dimiliki oleh divisi Tata Kelola Informatika, maka bidang Tata Kelola 

Informatika telah membuat aplikasi bernama Bispro berbasis website yang 

bertujuan untuk melakukan pencatatan, pengelolaan dan pengawasan terhadap OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) yang akan membuat aplikasi untuk membantu 

proses bisnisnya. Namun, setelah dilakukan pengujian aplikasi, perlu adanya 

penambahan fitur agar Aplikasi Bispro dapat berfungsi dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo. Berdasarkan permasalahan tersebut, fitur yang perlu ditambahkan pada 

aplikasi ini yaitu fitur upload berita acara uji aplikasi beserta file berita acara uji 

aplikasi dan fitur upload berita acara uji keamanan beserta file berita acara uji 

keamanan. Setelah dilakukan penambahan fitur upload berita acara uji aplikasi 

beserta file berita acara uji aplikasi dan fitur upload berita acara uji keamanan 

beserta file berita acara uji keamanan pada Aplikasi Bispro maka aplikasi sudah 

dapat digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

Kata kunci : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Website, 

PHP, CodeIgniter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo merupakan salah 

satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang 

bertugas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki 4 (empat) divisi atau bidang yaitu Bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Keamanan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Tata Kelola Informatika, dan Bidang 

Statistik. 

Salah satu divisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo yaitu divisi Tata Kelola Informatika yang bertugas untuk melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov), 

yang meliputi penyusunan dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan tugas divisi Tata Kelola Informatika diatas, maka divisi Tata 

Kelola Informatika telah membuat aplikasi berbasis website bernama Bispro yang 

digunakan untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan terhadap OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) yang akan membuat aplikasi untuk membantu proses bisnisnya 

yang akan diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 
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Sehingga pencatatan aplikasi yang masuk dapat lebih terstruktur dan mudah di 

kelola oleh pihak yang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

Namun, setelah dilakukan pengujian aplikasi, terdapat fitur yang perlu ditambahkan 

agar Aplikasi Bispro dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penambahan fitur 

yang diperlukan untuk menyempurnakan aplikasi Bispro sehingga dapat digunakan 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Fitur yang 

ditambahkan pada aplikasi ini adalah fitur upload berita acara pengujian aplikasi 

beserta file pendukung pada bagian seksi aplikasi dan upload berita acara pengujian 

keamanan aplikasi beserta file pendukung pada bagian seksi keamanan (integrasi). 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu bagaimana menambahkan fitur upload berita acara 

pengujian aplikasi beserta file pendukung dan fitur upload berita acara pengujian 

keamanan aplikasi beserta file pendukung pada aplikasi Bispro. 

1.3 Batasan Masalah 

 
Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka batasan masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut :S 

1. Pengembangan fitur aplikasi Bispro hanya terkait penambahan fitur upload 

berita acara pengujian aplikasi beserta file pendukung dan fitur upload berita 

acara pengujian keamanan aplikasi beserta file pendukung. 

2. Pengembangan fitur aplikasi hanya digunakan oleh 2 user yaitu seksi 

aplikasi untuk upload berita acara pengujian aplikasi beserta file pendukung 
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dan seksi integrasi (keamanan) untuk upload berita acara pengujian 

kemaanan beserta file pendukung. 

1.4 Tujuan 

 
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

dilakukannya kerja praktik ini adalah mengembangkan aplikasi Bispro yang ada 

pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Sidoarjo dengan menambahkan fitur 

untuk upload berita acara pengujian aplikasi beserta file pendukung untuk seksi 

aplikasi serta fitur untuk upload berita acara pengujian keamanan aplikasi beserta 

file pendukung untuk seksi keamanan (integrasi). 

1.5 Manfaat 

 
Manfaat yang diperoleh dengan adanya penambahan fitur pada 

pengembangan aplikasi ini bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Seksi aplikasi dapat menambahkan nomor berita acara pengujian 

aplikasi beserta file pendukung berita acara setelah seksi aplikasi 

melakukan pengujian aplikasi sampai tidak ditemukan error pada 

aplikasi. 

2. Seksi keamanan (integrasi) dapat menambahkan nomor berita acara 

pengujian keamanan beserta file pendukung pengujian kemanan 

setelah seksi keamanan melakukan pengujian keamanan pada aplikasi 

sampai tidak ditemukan bugs pada aplikasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan kerja praktik digunakan untuk menjelaskan 
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isi dari setiap bab pada laporan ini. Terdapat beberapa bab yang tersusun secara 

sistematika pada laporan ini yaitu sebagai berikut: BAB 1PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, manfaat yang diperoleh dan sistematika penulisan 

laporan kerja praktik. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten sidoarjo seperti 

latar belakang perusahaan, identitas perusahaan, visi 

perusahaan, misi perusahaan dan struktur organisasi 

perusahaan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan proses 

pengembangan aplikasi. Teori – teori tersebut menjadi acuan 

dari penyelesaian masalah. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini menjelaskan terkait langkah – langkah dalam 

pengembangan suatu aplikasi dan pekerjaan yang dilakukan 

selama masa kerja praktik pada Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini juga 

membahas hasil dari pengembangan aplikasi Bispro terkait 

penambahan fitur modul berita acara pengujian aplikasi dan 

pengujian keamanan. 
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BAB V PENUTUP 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil dari pengembangan 

aplikasi Bispro pada Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini juga berisikan saran 

pengembangan aplikasi Bispro yang akan dilakukan 

dikemudian hari. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Latar Belakang Instansi 

 
 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo merupakan salah 

satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang 

bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang 

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 

 

 

 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki 4 (empat) 

divisi dalam menjalankan tupoksinya yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo memiliki 4 (empat) divisi atau bidang yaitu Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Bidang Tata Kelola Informatika, dan Bidang Statistik. 
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Gambar 2. 2 Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 

 

2.2 Identitas Instansi 
 
 

Nama Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo 

Alamat : Jl. Diponegoro No. 139 Sidoarjo 61213 

No. Telepon : +6231-8921946, 8941145, 8921960 

Website : http://diskominfo.sidoarjokab.go.id/ 

Email : diskominfo@sidoarjokab.go.id 
 

 

 

 

2.3 Visi Instansi 

 
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong. 

2.4 Misi Instansi 

 
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan sumberdaya 

http://diskominfo.sidoarjokab.go.id/
mailto:diskominfo@sidoarjokab.go.id
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maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

 
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat 

dan berbasiskan kepentingan nasional 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 

 
2.5 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berikut 

merupakan deskripsi dari setiap divisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo : 

a. Kepala Dinas 

 

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin, melaksanakan koordinasi, 

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. 

b. Sekretariat 

 

Sekretariat bertugas untuk melaksaakan tugas perencanaan, pelaporan, 

umum, kepegawaian dan keuangan. Terdapat beberapa sub bagian pada 

sekretarian yaitu sebagai berikut : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

2. Sub Bagian Keuangan 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

 

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

 

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang 

pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Terdapat beberapa Seksi 

dalam Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu sebagai 

berikut : 

1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik 

 

2. Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik 

 

3. Seksi Layanan Informasi Publik 

 

d. Bidang Tata Kelola Informatika 

 

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov), yang meliputi menyusun 
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dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan 

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 

Terdapat beberapa Seksi pada Bidang Tata Kelola Informatika yaitu sebagai 

berikut : 

1. Seksi Aplikasi Informatika 

 

2. Seksi Layanan Informatika 

 

3. Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis 

Elektronik 

e. Bidang Insfrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang 

infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 

beberapa Seksi pada Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi 

Informasi yaitu sebagai berikut : 

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 

 

f. Bidang statistik 

 

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang 

statistik. Terdapat beberapa Seksi dalam Bidang Statistik yaitu sebagai 

berikut : 

1. Seksi Pengolahan Data Statistik 

 

2. Seksi Layanan Statistik dan Pelaporan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Website 

Website adalah sekumpulan halaman yang dapat menampilkan segala 

informasi berupa teks, video, gambar, suara atau animasi yang menggunakan 

protokol HTTP (hyper text transfer protocol) yang bermanfaat untuk pengguna 

yang mengaksesnya. Website dapat diakses menggunakan web browser yang ada 

diperangkat pengguna dan sudah terhubung dengan internet. Hubungan antara satu 

halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks 

yang dijadikan sebagai media penghubung disebut hypetext (Elektro & Medan, 

2012). Saat ini banyak sekali website yang dapat kita temukan pada internet. Dalam 

pengelompokkannya website dibagi kedalam dibagi kedalam beberapa kelompok 

yaitu berdasarkan fungsinya dan sifat ataustyle yang digunakan untuk membangun 

website tersebut. Adapaun jenis – jenis website berdasarkan fungsinya yaitu sebagai 

berikut. 

a. Personal Website 

 

Personal website berisikan konten yang menampilkan informasi 

pribadi seseorang. 

b. Commercial Website 

 

Commercial website merupakan sebuah website yang digunakan 

oleh suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. 

c. Government Website 

 

Government website merupakan website yang dimiliki oleh instansi 

pemerintah atau instansi pendidikan yang berguna untuk memberikan 
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pelayanan untuk pengguna yang mengaksesnya. 

 

d. Non-profit Organization Website 

 

Non-profit organization website merupakan website yang dimiliki 

oleh sebuah organisasi dan tidak digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

(profit). 

 
 

Sedangkan jenis – jenis website berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut. 

 

a. Website Dinamis 

 

Website dinamis merupakan website yang isi kontennya dapat 

berubah sewaktu – waktu. Website dinamis dirancang menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, ASP, NET serta terhubung dengan database seperti 

Mysql. Contoh website dinamis yaitu www.wikipedia.com . 

b. Website Statis 

 

Website statis merupakan website yang isi kontennya tidak sering 

mengalami perubahan. Website dinamis dirancang menggunakan bahasa 

pemrograman HTML dan tidak terhubung dengan database. Contoh website 

dinamis yaitu website profil perusahaan. 

3.2 Model – View – Controller (MVC) 

 
Model – View – Controller (MVC) merupakan konsep yang digunakan 

untuk meng-enkapsulasi data secara bersamaan menggunakan pemrosesan (model), 

kemudian mengisolasi dari proses manipulasi (controller) setelah itu ditampilkan 

(view) (Hidayat & Surarso, 2012). Penggunaan MVC bermanfaat untuk memisah 

antara model dengan view sehingga dapat tampilan (view) dapat menggunakan 

model yang sama. Sehingga penerapan elemen model pada sebuah aplikasi dapat 

http://www.wikipedia.com/
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lebih mudah diterapkan, diuji dan dipelihara. MVC terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu model, view dan controller. 

a. Model 

 
Model mengandung fungsi kode yang akan membantu dalam segala 

proses yang berhubungan dengan database seperti memasukkan, mengedit 

mendapatkan dan menghapus data dalam sebuah database (Prabowo, 2015). 

Model mengandung data dan fungsi yang digunakan dalam memproses 

suatu data. 

b. View 

 
View berguna untuk menyampaikan sebuah informasi kedalam 

sebuah perangkat, view yang akan ditampilkan tergantung dari isi model 

yang sudah dibuat. Contoh dari view yaitu sebuah halaman website, 

sehingga apabila isi dari model berubah maka view pada sebuah perangkat 

juga mengalami perubahan. 

c. Controller 

 

Dalam pembuataan sebuah website, controller menjadi penghubung 

modengan dengan view dan segala sumber yang digunakan dalam mengolah 

permintaan terhadap HTTP (hyper text transfer protocol). Input yang 

diterima oleh controller. Contoh dari penggunaan controller yaitu ketika 

user mengklik suatu menu pada sebuah website kemudian controller akan 

bertugas dalam menentukan bagaimana website merespon inputan dari use 

3.3 MySQL 

 
MySQL merupakan salah satu database server terbesar yang digunakan 

dalam membangun sebuah website dengan memiliki lebih dari 100juta user yang 
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menggunakan database ini sebagai media pengelolahan dan penyimpanan data. 

MySQL dapat digunakan pada operating system (OS) windows dan linux. Untuk 

melakukan administrasi secara lebih mudah terhadap Mysql, user dapat 

menggunakan software tertentu, di antara nya adalah phpmyadmin dan mysql yog 

(Sofwan, 2011). MySQL menggunakan bahasa pemrograman SQL dalam 

mendalankan dan mengakses database yang ada didalamnya. MySQL bersifat open 

source dan free pada berbagai platform kecuali pada windows yang bersifat 

shareware (Suhartanto, 2016). Penggunaan MySQL yaitu dengan mengola suatu 

data kedalam sebuag database dimana dalam database ini terdapat beberapa tabel 

yang dapat di inputkan data baru, mengubah data atau menghapus data. 

3.4 Metode Waterfall 

 
Metode waterfall atau biasa disebut dengan metode air terjun merupakan 

proses pengembangan peragkat lunak yang paling sering dilakukukan karena 

metode ini proses penyelesaiannya mengalir secara berurutan mulai dari tahap satu 

kemudian ke taham selanjutnya. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan 

dalam penggunaan metode ini, kelebihan penggunaan metode ini yaitu sistemyang 

dihasikan memiliki kualitas baik karena proses pengerjaannya bertahap, setiap 

prosesnya dalam metode ini akan di tinjau kembali pada saat dilakukan pengujian 

sistem, dan setiap fase pada metode waterfall harus diselesaikan secara bertahap 

sehingga setiap fase akan memiliki dokumen masing – masing. Sedangkan untuk 

kekurangan metode waterfall yaitu jika terdapat kesalahan kecil dan tidak diketahui 

sejak awal maka akan menjadi masalah besar saat pengembangan yang berakibat 

pada tahapan selanjutnya (Supandi et al., 2018). Metode waterfall memiliki 

beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan, adapun tahapan tersebut 
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yaitu : 

 

a. Analisis Kebutuhan 

 

Analisis kebutuhan merupakan proses mengumpulkan kebutuhan 

untuk mendetailakn sistem yang akan dirancang. Sehingga sehingga 

perancang sistem mengetahui gambaran sistem yang dibutuhkan oleh user. 

b. Desain 

 

Pada tahapan ini, berfokus pada desain perancangan sistem 

perangkat lunak seperti arsitektur perangkat lunak, prosedur pengkodean, 

struktur data. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutny (Wahyudi et al., 2019). 

c. Implementasi 

 

Tahap implementasi adalah tahapan dimana perancang sistem mulai 

menerapkan perencanaan sistem kedalam sistem yang dirancang yaitu 

dengan melakukan pengkodean / coding. 

d. Pengujian 

 

Tahap pengujian yaitu tahapan dimana mulai dilakukan pengujian 

sistem yang telah di rancang. Tahapan ini bertujuan untuk meminimalkan 

eror / bug dalam sistem dan output yang hasilkan oleh sistem sesuai dengan 

perencanaan. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

 

Tahap ini merupakan tahapan dimana dilakukan pemeliharaan 

terhadap sistem yang telah dirancang. Pada tahap ini sistem mulai di 

operasikan dan biasanya sistem memerlukan perbaikan dengan skala kecil. 
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3.5 Framework CodeIgniter 

 
Codeigniter merupakan kerangka kerja yang bersifat open source yang 

biasanya digunakan dalam perancangan sebuah aplikasi berbasis web. Konsep yang 

digunakan pada kerangka kerja ini yaitu konsep MVC (model-view-controller). 

Dalam Codeigniter, browser berinteraksi dan berkomunikasi melalui controller 

kemudian controller akan menerima dan membalas semua request dari browser 

(Endra et al., 2020). Ketika controller mendapatkan data dari Model. Kemudian 

tampilan yang akan dilihat user didapatkan dari View. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

Berdasasrkan hasil kerja praktik yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo, permasalahan yang terjadi adalah bagaimana 

menambahkan fitur upload berita acara pengujian aplikasi beserta file pendukung 

dan fitur upload berita acara pengujian keamanan aplikasi beserta file pendukung 

pada aplikasi Bispro yang berguna untuk menyempurnakan Aplikasi Bispro. Dalam 

kerja praktik ini, penulis berusaha menemukan permasalahan yang ada serta 

mempelajari dan mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang ada pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yaitu terkait pengembangan 

Aplikasi Bispro dengan menambahkan fitur upload berita acara uji aplikasi dan fitur 

upload berita acara uji keamanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

diperlukan langkah – langkag sebagai berikut : 

1. Menganalisis Sistem 

 

2. Mendesain Sistem 

 

3. Mengimplementasikan Sistem 

 

4. Melakukan Pengujian Sistem 

 
4.1 Analisis Sistem 

 
Tahap analisis merupakan tahapan awal dalam pengembangan suatu sistem. 

Seorang pengembang sistem harus memahami alur sistem yang akan 

dikembangkan. Dalam pengembangan sistem perlu adanya komunikasi antara pihak 

pengembang sistem dengan pihak perusaahaan, komunikasi yang dilakukan yaitu 

biasanya melalui wawancara, observasi atau menganalisis proses bisnisnya. 
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Bersadarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Seksi Aplikasi Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sidoarjo terkait Aplikasi Bispro, maka diperlukan 

sebuah fitur guna Aplikasi Bispro dapat digunakan oleh bagian tata kelola 

informatika. Pengembangan fitur pada Aplikasi Bispro yaitu terkait fitur upload 

berita acara pengujian aplikasi beserta file pendukung yang dilakukan oleh seksi 

aplikasi. Selanjutnya seksi keamanan / integrasi dapat melakukan upload berita 

acara pengujian keamanan aplikasi beserta file pendukung setelah aplikasi 

dilakukan pengujian kemanan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Aplikasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4. 1  Hasil Wawancara 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Aplikasi apa yang akan dikembangkan pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo 

? 

Aplikasi yang akan dikembangkan yaitu bernama 

Aplikasi Bispro. Aplikasi Bispro merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk pencatatan, pengelolahan, 

dan pengawasan terhadap OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) yang akan mengajukan 

aplikasinya kepada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

2. Fitur apa saja yang perlu ditambahkan pada 

Aplikasi Bispro ? 

Fitur yang perlu ditambahan pada Aplikasi Bispro 

yaitu fitur upload berita acara pengujian aplikasi 

beserta file pendukung dan upload berita acara 

pengujian keamanan aplikasi beserta file pendukung 

pada bagian seksi keamanan (integrasi). 
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Tabel 4. 1  Hasil Wawancara 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

3. Siapa saja user yang dapat 

menggunakan fitur yang akan 

ditambahkan pada Aplikasi Bispro ? 

Terdapat 2 (dua) user yang dapat 

menggunakan fitur upload berita acara 

pengujian aplikasi beserta file pendukung dan 

upload berita acara pengujian keamanan 

aplikasi beserta file pendukung yaitu Seksi 

Aplikasi dan Seksi Keamanan / Integrasi. 

4. Sebelumnya pencatatan, pengelolaan 

dan pengawasan terhadap OPD yang 

akan mengajukan aplikasinya pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo dilakukan 

menggunakan aplikasi apa ? 

Sebelumnya segala pencatatan aplikasi yang 

sudah diajukan oleh OPD ke Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo masih di catat didalam aplikasi 

microsoft word sehingga beberapa kali 

mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengelolaan terhadap aplikasi yang sudah 

diajukan oleh OPD. 

 

4.1.1. Identifikasi Masalah 

 
Pada tabel 4.2 ini akan dijabarkan permasalahan pada 

pengembangan Aplikasi Bispro, kemudian dampak yang disebabkan karena 

permasalahan yang terjadi dan akan diberikan solusi terkait permaslaahan 

yang ada pada Aplikasi Bispro. Berikut adalah identifikasi masalah pada 

aplikasi Bispro dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Identfikasi Masalah Pada Aplikasi Bispro 
 

Permasalahan Dampak Solusi 

Tidak adanya fitur upload 

nomor berita acara pengujian 

aplikasi beserta file berita 

acara pengujian aplikasi pada 

Aplikasi Bispro. 

Seksi aplikasi tidak dapat 

menambahkan nomor berita 

acara pengujian aplikasi 

beserta file berita acara setelah 

dilakukan pengujian aplikasi 

samapi tidak ada eror. 

Menambahkan fitur pada 

bagian Seksi Aplikasi yaitu 

fitur upload nomor berita 

acara pengujian aplikasi 

beserta file pendukung. 
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Tabel 4.2 Identfikasi Masalah Pada Aplikasi Bispro 
 

Permasalahan Dampak Solusi 

Tidak adanya fitur upload 

nomor berita acara pengujian 

keamanan aplikasi beserta file 

berita acara pengujian 

keamanan pada Aplikasi 

Bispro 

Seksi keamanan (integrasi) 

tidak dapat menambahkan 

nomor berita acara pengujian 

keamanan beserta file berita 

acara pengujian kemanan 

setelah setelah dilakukan 

pengujian keamanan pada 

aplikasi sampai tidak 

ditemukan bugs pada aplikasi. 

Solusi yang dapat diberikan 

pada pengembangan Aplikasi 

Bispro yaitu dengan 

menambahkan fitur pada 

bagian Seksi Keamanan yaitu 

fitur upload nomor berita 

acara pengujian kemanan 

beserta file berita acara 

pengujian keamanan. 

 
 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

 
Analisis kebutuhan pengguna pada Aplikasi Bispro meliputi 

pengguna aplikasi, tugas dan tanggung jawan, kebutuhan data dan 

kebutuhan informasi. Untuk hasil analisis kebutuhan pengguna pada 

Aplikasi Bispro dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Analisis Kebutuhan Pengguna pada Aplikasi Bispro 
 

Pengguna Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

 

 

 

 
Seksi Aplikasi 

Melakukan input nomor Data nomor berita Informasi nomor berita 

berita acara pengujian acara pengujian acara pengujian 

aplikasi setelah Seksi aplikasi aplikasi  

Aplikasi melakukan    

pengujian aplikasi.    

Melakukan input file Data file berita Informasi file berita 

berita acara dengan acara pengujian acara pengujian 

ekstensi   .pdf setelah aplikasi aplikasi  

menambahkan nomor    

berita acara pengujian    

aplikasi.    
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Tabel 4.3 Analisis Kebutuhan Pengguna pada Aplikasi Bispro 
 

Pengguna Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Seksi Keamanan Melakukan input nomor Data nomor berita Informasi nomor berita 

(Integrasi) berita acara pengujian acara pengujian acara uji keamanan 

 kemanan setelah Seksi kemanan  

 Keamanan melakukan   

 pengujian keamanan   

 aplikasi.   

 Melakukan input file Data file berita Informasi file berita 

 berita acara pengujian acara pengujian acara pengujian 

 keamanan dengan kemanan keamanan  

 ekstensi   .pdf setelah    

 
 

4.1.3. Analisis Kebutuhan Fungsional 

 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan 

dan analisis kebutuhan pengguna maka dapat dilakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan 

fungsional pada Aplikasi Bispro terbagi kedalam 2 (dua) user yaitu Seksi 

Aplikasi dan Seksi Keamanan (Integrasi). Hasil analisis kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Fungsional pada Aplikasi Bispro 
 

Pengguna Fungsional Detail Fungsional 

Seksi Aplikasi Fungsional upload berita 

acara uji aplikasi 

Fungsi ini berguna untuk 

menambahkan nomor berita 

acara dan file berita acara 

pengujian aplikasi yang sudah 

diajukan oleh OPD 
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Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Fungsional pada Aplikasi Bispro 
 

Pengguna Fungsional Detail Fungsional 

Seksi Keamanan (Integrasi) Fungsional upload berita 

acara uji keamanan 

Fungsi ini berguna untuk 

menambahkan nomor berita 

acara dan file berita acara 

pengujian keamanan kemanan 

pada aplikasi yang sudah 

diajukan oleh OPD 

 

 

4.2 Perancangan Sistem 

 

Pada perancangan sistem meliputi perancangan System Flow, Contex 

Diagram, Data Flow Diagam, Conceptual Data Model (CDM), dan Physical Data 

Model (PDM). 

4.2.1. System Flow 

 
Pada system flow akan digambarkan alur proses yang terjadi dalam 

sistem secara berurutan. Terdapat dua system flow yang akan dibuat yaitu 

system flow upload berita acara uji aplikasi dan system flow upload berita uji 

keamanan. 

a) System Flow Upload Berita Acara Uji Aplikasi 

 

System flow ini menjelaskan proses upload nomor berita acara dan 

file berita acara uji aplikasi yang dilakukan oleh Seksi Aplikasi pada 

Aplikasi Bispro. Proses ini dimulai dari Seksi Aplikasi login kedalam 

aplikasi kemudian memilih menu pengujian fitur setelah itu Seksi 

Aplikasi dapat memilih salah satu aplikasi yang sudah dilakukan 

pengujian fitur kemudian klik button pengujian selesai dan sistem akan 

menampilkan form inputan nomor berita acara dan file berita acara uji 
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aplikasi. Untuk gambaran system flow upload berita aca uji aplikasi 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4. 1 System Flow upload berita acara uji aplikasi 

 

b) System Flow Upload Berita Acara Uji Aplikasi 

 

System flow ini menjelaskan proses upload nomor berita acara dan 

file berita acara uji keamanan yang dilakukan oleh Seksi Keamanan 

(integrasi) pada Aplikasi Bispro. Proses ini dimulai dari Seksi 

Keamanan melakukan login kedalam aplikasi kemudian memilih menu 

pengujian keamanan setelah itu Seksi Keamanan memilih salah satu 

aplikasi yang sudah dilakukan pengujian keamanan setelah itu Seksi 

Aplikasi mengklik button pengujian selesai dan sistem akan 

menampilkan form inputan untuk menginputkan nomor berita acara dan 
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file berita acara uji keamanan. Untuk gambaran system flow upload 

berita acara uji keamanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini 4.2. 

 

 
 

Gambar 4. 2 System flow upload berita acara uji keamanan 

 
 

4.2.2. Contex Diagram 

 
Context Diagram menggambarkan entitas – entitas yang saling 

berhubungan dengan aplikasi. Context diagram juga menggambarkan aliran 

masuk dan keluar pada aplikasi. Pada context diagram, data yang dialirkan 

ke sistem berasal dari entitas yang menggunakan aplikasi. Context diagram 

Aplikasi Bispro pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo memiliki empat entitas yaitu Organiasi Perangkat Daerah (OPD), 
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Seksi Aplikasi, Seksi E-gov dan Seksi Keamanan(integrasi). Untuk 

gambaran context diagram aplikasi bispro secara lengkap dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 Context Diagram Aplikasi Bispro 

 
4.2.3. Data Flow Diagram (DFD) 

 
Pada Data Flow Diagram (DFD) dibawah digambarkan secara 

keseluruhan proses yang dillakukan oleh user pada aplikasi bispro. Untuk 

lebih detailnya gambaran Data Flow Diagram Level 0 pada apliaksi bispro 

dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Data Flow Diagram Level 0 Aplikasi Bisrpo 

 

a) Proses Pengujian Fitur Aplikasi 

 

Pada proses ini akan digambarkan kedalam Data Flow 

Diagram Level 1 yang merupakan tahapan dimana proses pada Data 

Flow Diagram Level 0 dibuat lebih rinci. Pada gambar Data Flow 

Diagram Level 1 dibawah menggambarkan proses pengujian fitur 

aplikasi mulai dari proses pengujian aplikasi kemudianmengupload 
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nomor berita acara uji aplikasi dan mengupload file berita acara uji 

aplikasi yang dilakukan oleh Seksi Aplikasi. Untuk gambaran Data 

Flow Diagram Level 1 pada proses ini dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4. 5 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pengujian 

Aplikasi 

b) Proses Pengujian Keamanan Aplikasi 

 

Pada proses ini akan digambarkan kedalam Data Flow 

Diagram Level 1 yang merupakan tahapan dimana proses pada Data 

Flow Diagram Level 0 dibuat lebih rinci. Pada gambar Data Flow 

Diagram level 1 dibawah menggambarkan proses pengujian 

keamanan aplikasi mulai dari proses pengujian keamanan aplikasi 

kemudian mengupload nomor berita acara uji keamanan dan 

mengupload file berita acara uji keamanan yang dilakukan oleh 

Seksi Keamanan. Untuk gambaran Data Flow Diagram Level 1 pada 

proses ini dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pengujian Keamanan 

 
4.2.4. Conceptual Data Model (CDM) 

 
Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran awal dari 

strutur tabel yang ada pada database yang nantinya akan digenerate kedalam 

bentuk fisik atau Physical Data Model (PDM) untuk database Aplikasi 

Bispro. Gambar Conceptual Data Model dibawah merupakan cdm dari 

keselurahan tabel yang digunakan pada aplikasi bispro. Terdapat 10 tabel 

yang saling berhubungan antara lain yaitu tabel user, user role, user access 

menu, user menu, user sub menu, tbl aplikasi, undangan rapat apllikasi, 

status rapat, log pengujian, dan tahapan pengujian. Untuk Conceptual Data 

Model pada aplikasi bispro dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Conceptual Data Model (CDM) Aplikasi Bispro 

 

 
4.2.5. Physical Data Model (PDM) 

 
Physical Data Model (PDM) merupakan gambaran fisik dari 

database yang akan digunakan pada Aplikasi Bispro. Physical Data Model 

dihasilkan melalui Conceptual Data Model yang sudah di buat kemudian 

digenerate kedalam bentuk Physical Data Model. Untuk hasil Physical Data 

Model pada Aplikasi Bispro dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4. 8 Physical Data Model (PDM) Aplikasi Bispro 

 
4.2.6. Struktur Tabel 

Struktur tabel merupakan uraian fisik dari tabel – tabel yang ada pada 

database Aplikasi Bispro. Untuk lebih detailnya struktur database aplikasi 

bispro akan dijabarkan pada tabel - tabel dibawah ini. 

a) Tabel Log_pengujian 

 
Nama Tabel : log_pengujian 

Primary Key : Id_log 

Fungsi : menyimpan data hasil log pengujian pada 

aplikasi bispro 
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Tabel 4. 7 log pengujian 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_log Integer 11 PK 

tahapan_pengujian_id Integer 11 FK 

nomor_aplikasi Integer 11 FK 

tgl_mulai Date   

Tgl_selesai Date   

keterangan Text   

hasil Varchat 100  

file_pengujian Varchar 100  

 
 

b) Tabel User 

 
Nama Tabel : user 

 

Primary Key : Id_user 

 

Fungsi  : menyimpan data user pada aplikasi bispro 

Tabel 4. 8 User 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_user Integer 11 PK 

nama Varchar 128  

email Varchar 128  

image Varchar 128  

username Varchar 100  

password Varchar 256  

role_id Integer 11 FK 

is_active Integer 11  

Date_created Integer 11  

 

c) Tabel User_role 

 
Nama Tabel : user_role 

Primary Key : Id_user_role 
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Fungsi : menyimpan data user role pada aplikasi 

bispro 

Tabel 4. 9 User role 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_user_role Integer 11 PK 

role Varchar 100  

slug Varchar 100  

 
 

d) Tabel User_access 

 
Nama Tabel : user _access 

Primary Key : Id_user_access 

Fungsi : menyimpan data user access menu pada 

aplikasi bispro 

Tabel 4. 10 User access 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_user_access Integer 11 PK 

Id_role Integer 11  

reference_id Varchar 255  

Reference_type Integer 11  

access Varchar 100  

 
 

e) Tabel Undangan_rapat_aplikasi 

 
Nama Tabel : Undangan_rapat_aplikasi 

Primary Key : Id_undangan_rapat 

Fungsi : menyimpan data undangan rapat aplikasi 

pada aplikasi bispro 
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Tabel 4. 11 Undangan Rapat Aplikasi 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_undangan_rapat Integer 11 PK 

no_aplikasi Integer 11 FK 

Opd_user_id Integer 11 FK 

Tgl_undangan_dibuat Date   

Tgl_undangan_terkirim Date   

Dikirim_via Varchar 100  

 
 

f) Tabel Tbl_aplikasi 

 
Nama Tabel : tbl_aplikasi 

Primary Key : nomor 

Fungsi : menyimpan data tbl aplikasi pada aplikasi 

bispro 

Tabel 4. 12 Tbl aplikasi 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

nomor Integer 10 PK 

Email_user Varchar 100  

instansi Varchar 255  

Instansi_bidang Varchar 100  

Instansi_seksi Varchar 100  

Rapat_id Integer 11 FK 

Jadwal_id Integer 11 FK 

tanggal Varchar 100  

kode Varchar 100  

nama Varchar 255  

email Varchar 50  

No_telephone Varchar 100  

nama_panjang Varchar 255  

Keterangan Longtext 255  

anggaran Varchar 100  
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Tabel 4. 13 Tbl aplikasi 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Platform_aplikasi Varchar 100  

Jenis_aplikasi Varchar 100  

Bahasa_program Varchar 100  

framework Varchar 100  

Database Varchar 100  

Spesifikasi_server Varchar 100  

File_bispro Varchar 100  

File_skpl Varchar 100  

File_surat_permohonan Varchar 100  

Tgl_pembuatan Varchar 100  

Thn_pembuatan Integer 11  

Tgl_akhir Varchar 100  

Web_service Varchar 100  

Operating_sistem Varchar 100  

Alamat_aplikasi Varchar 100  

Alamat_ip_aplikasi Varchar 100  

Tgl_paparan Varchar 100  

Surat_rapat Varchar 100  

Surat_rapat_nomor Varchar 100  

Berita_acara Varchar 100  

File_aplikasi Varchar 100  

File_manual_book Varchar 100  

File_source_code Small integer 6  

Pengajuan_dummy Varchar 100  

Ip_server Varchar 100  

Suffix_server Varchar 100  

Ip_database Varchar 100  

Suffix_database Varchar 100  

Verifikasi Varchar 100  

Nomor_berita_uji_aplikasi Varchar 100  

File_berita_uji_aplikasi Varchar 100  

Nomor_berita_uji_keamanan Varchar 100  

File_berita_uji_keamanan Varchar 100  
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g) Tabel Status_rapat 

 
Nama Tabel : status_rapat 

Primary Key : id_rapat 

Fungsi : menyimpan data undangan rapat pada 

aplikasi bispro 

Table 4. 14 Status Rapat 
 

Field Name Data Type Lenght Contraint 

Id_rapat Integer 11 PK 

status Varchar 100  

 
 

4.3 Implementasi Sistem 

 
Implementasi sistem merupakan penerapan form yang sudah dibuat pada 

desain input dan output kedalam sistem sehingga dapat digunakan oleh user yang 

menggunakan sistem tersebut. Berikut adalah hasil dari implementasi desain input 

dan output kedalam Aplikasi Bispro pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo. 

4.3.1. Design Input Output 

 
Desain input dan output merupakan desain form yang akan 

diimplementasikan kedalam aplikasi. Desain input dan ouput berfungsi 

sebagai gambaran antar muka dengan sistem. Pada aplikasi bispro, input 

data diterima dari pengguna aplikasi kemudian sistem akan memberikan 

hasilnya berupa output. Berikut adalah desain input dan output dari aplikasi 

bispro khususnya untuk modul berita acara uji aplikasi dan berita acara uji 

keamanan. 
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a) Desain Menu Pengujian Aplikasi 
 

Pada menu ini akan ditampilkan daftar aplikasi yang telah terdaftar 

pada aplikasi bispro yang akan dilakukan pengujian fitur. Setelah seksi 

aplikasi melakukan pengujian fitur sampai aplikasi tidak ditemukan eror 

maka seksi aplikasi dapat mengklik button “pengujian selesai” agar dapat 

menginputkan nomor berita acara dan file berita acara uji aplikasi pada form 

berita acara uji aplikasi. Desain menu pengujian aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.9. 

 
 

Gambar 4. 9 Menu Pengujian Aplikasi 

 

b) Desain Form Berita Acara Uji Aplikasi 

 
Desain form berita acara uji aplikasi adalah form yang digunakan 

untuk menginputkan nomor berita uji aplikasi dan file berita acara uji 

aplikasi yang dilakukan oleh seksi aplikasi setelah melakukan pengujian 

aplikasi sampai aplikasi tidak ditemukan eror. Form berita acara uji apliksi 

hanya dapat diakses oleh seksi aplikasi saja. Untuk desain form beritaacara 

uji aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4. 10 Form Berita Acara Uji Aplikasi 

 

c) Desain Menu Pengujian Keamanan 

 
Desain menu pengujian kemanan merupakan halaman yang 

digunakan untuk melakukan pengujian kemanan pada aplikasi. Pada menu 

pengujian keamanan akan ditampilkan daftar aplikasi yang telah dilkukan 

pengujian fitur setelah itu aplikasi harus dilakukan pengujian kemanan. 

Setelah seksi aplikasi melakukan pengujian fitur maka selanjutnya seksi 

kemanan melakukan pengujian kemanan aplikasi sampai aplikasi tidak 

ditemukan hole / bugs. Setalah dilakukan pengujian kemanan maka 

selanjutnya seksi aplikasi dapat mengklik button “pengujian selesai” agar 

dapat menampilkan form berita acara uji keamanan. Desain menu pengujian 

keamanan dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4. 11 Menu Pengujian Keamanan 

 

d) Desain Form Berita Acara Uji Keamanan 

 
Desain form berita acara uji keamanan adalah form yang digunakan 

untuk menginputkan nomor berita uji keamanan dan file berita acara uji 

keamanan yang dilakukan oleh seksi keamanan (integrasi) setelah 

melakukan pengujian keamanan sampai aplikasi tidak ditemukan hole / 

bugs. Form berita acara uji keamanan hanya dapat diakses oleh seksi 

kemanan (integrasi) saja. Untuk desain form berita acara uji keamanan dapat 

dilihat pada gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4. 12 Form Berita Acara Uji Keamanan 
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4.3.2. User Interface 

 
User interface merupakan tampilan visual pada pada sistem yang 

dapat dilihat oleh user. User Interface sebaiknya dibuat dengan menarik 

agar user yang menggunakan merasa nyaman saat mengakses sistem. 

Berikut tampilan user interface pada Aplikasi Bispro terkait fitur pengujian 

aplikasi dan fitur pengujian keamanan. 

a) Halaman Menu Pengujian Aplikasi 

 

Seksi aplikasi harus login terlebih dahulu dengan memasukkan 

username dan password yang dimiliki. Kemudian Seksi Aplikasi dapat 

memilih menu pengujian aplikasi, pada menu ini akan ditampilkan daftar 

aplikasi yang sedang dalam tahap pengujian fitur. Setelah seksi aplikasi 

melakukan pengujian fitur aplikasi sampai tidak ditemukan eror, 

selanjutnya seksi aplikasi dapat mengklik button “Pengujian Selesai” agar 

dapat menampilkan form untuk memasukkan nomor berita acara dan file 

berita acara uji aplikasi. Untuk implementasi desain kedalam aplikasi bispro 

dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Halaman Menu Pengujian Aplikasi 
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b) Form Upload Berita Acara Uji Aplikasi 

 

Form berita acara uji aplikasi dapat ditampilkan ketika Seksi 

Aplikasi pada proses sebelumnya mengklik button “Pengujian Selesai” 

kemudian sistem akan menampilkan form isian untuk nomor berita acara 

dan file berita acara pengujian fitur dengan file yang berektensi .pdf. Setelah 

menginputkan nomor berita acara dan file berita acara uji fitur, Seksi 

Aplikasi dapat mengklik button “Simpan” agar data tersebut tersimpan 

dalam database Aplikasi Bispro. Untuk implementasi desaiin form berita 

acara uji aplikasi kedalam sistem dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4. 14 Form Berita Acara Uji Aplikasi 

 

c) Halaman Menu Pengujian Keamanan 

 
Sebelum masuk kedalam halaman ini, Seksi Keamanan (integrasi) 

harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password 

yang dimiliki. Kemudian Seksi Keamanan dapat memilih menu pengujian 

keamanan sehingga akan masuk kedalam halaman seperti gambar dibawah. 

Selanjutnya Seksi Keamanan dapat melakukan pegujian keamanan pada 

aplikasi sampai tidak ditemukan hole / bugs. Selanjutnya Seksi Keamanan 
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dapat mengklik button “Pengujian Selesai” agar dapat menampilkan form 

untuk memasukkan nomor berita acara uji keamanan dan file berita acara 

uji keamanan. Untuk implementasi desain kedalam aplikasi bispro dapat 

dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Halaman Menu Pengujian Keamanan 

 

d) Form Upload Berita Acara Uji Keamanan 

 

Form berita acara uji keamanan dapat ditampilkan ketika Seksi 

Keamanan (Integrasi) pada proses sebelumnya telah mengklik button 

“Pengujian Selesai” kemudian sistem akan menampilkan form isian untuk 

nomor berita acara uji keamanan dan file berita acara uji keamanan dengan 

file yang berektensi .pdf. Setelah menginputkan nomor berita acara uji 

keamanan dan file berita acara uji keamanan, Seksi Keamanan dapat 

mengklik button “Simpan” agar data tersebut tersimpan dalam database 

Aplikasi Bispro. Untuk implementasi desain form berita acara uji aplikasi 

kedalam sistem dapat dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4. 16 Form Berita Acara Uji Keamanan 

 
4.4 Pengujian Sistem 

 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap Aplikasi Bispro setelah 

dilakukan penambahan fitur upload berita acara uji aplikasi dan upload berita acara 

uji keamanan. Tujuan dilakukannya tpengujian aplikasi yaitu untuk mengetahui 

apakah terdapat eror pada aplikasi setelah dilakukan penambahan fitur serta 

memastikan bahwa data yang diinputkan kedalam fitur baru aplikasi ini telah 

tersimpan didalam database Aplikasi Bispro. Berikut adalah hasil dari pengujian 

fitur aplikasi yang telah ditambahkan dalam aplikasi bispro. 

 

a) Pengujian Fitur Berita Acara Uji Aplikasi 

 
Uji fitur ini digunakan untuk mengetahui apakah ketika Seksi 

Aplikasi menginputkan nomor berita acara uji aplikasi dan file berita acara 

uji aplikasi kedalam sistem mengalami eror atau tidak. Setelah dilakukan 

penginputan data ternyata data yang tersebut berhasil diinputkan dan 

tersimpan didalam database Aplikasi Bispro. Pada gambar 4.17 dapat 
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diketahui bahwa proses penginputan nomor berita acara uji aplikasi dan file 

berita acara uji aplikasi berhasil dijalankan tanpa adanya eror dan data yang 

telah di inputkan telah tersimpan dalam database Aplikasi Bispro. 

 

Gambar 4. 17 Uji Coba Fitur Berita Acara Uji Aplikasi 

 

b) Pengujian Fitur Berita Acara Uji Keamanan 

 
Uji fitur ini digunakan untuk mengetahui apakah ketika Seksi 

Keamanan (Integrasi) menginputkan nomor berita acara uji keamanan dan 

file berita acara uji keamanan kedalam aplikasi mengalami eror atau tidak. 

Setelah dilakukan penginputan data ternyata data yang tersebut berhasil 

diinputkan dan tersimpan didalam database Aplikasi Bispro. Pada gambar 

4.18 dapat diketahui bahwa proses penginputan nomor berita acara uji 

keamanan dan file berita acara uji keamanan berhasil dijalankan tanpa 

adanya eror dan data yang telah di inputkan telah tersimpan dalam database 

Aplikasi Bispro. 
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Gambar 4. 18 Uji Coba Fitur Berita Acara Uji Keamanan 

 

c) Pengujian Input Data 

 

Pada uji coba penginputan data ini, dapat diketahui bahwa data yang 

telah diinputkan pada fitur berita acara uji aplikasi dan fitur berita acara uji 

keamanan berhasil tersimpan didalm database Aplikasi Bispro. Pada 

gambar 4.19 merupakan hasil dari uji coba input data kedalam database 

Aplikasi Bispro. 

 

 

 
 

Gambar 4. 19 Uji Coba Input Data 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil dari pengembangan fitur Aplikasi Bispro pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut. 

Penambahan fitur upload berita acara uji aplikasi dan upload berita acara uji 

keamanan yang berguna untuk menyempurnakan aplikasi Bispro berhasil 

ditambahkan. Sehingga Divisi Tata Kelola Informatika pada Dinas Komunikasi 

Sidoarjo dapat menggunakan Aplikasi Bispro untuk melakukan pencatatan, 

pengelolaan dan pengawasan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang 

akan mengajukan aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo. Sehingga pencatatan aplikasi yang masuk dapat lebih terstruktur dan 

mudah di kelola oleh pihak yang berkepentingan. 

5.2 Saran 

 
Pada penambahan fitur aplikasi bispro pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo tentunya memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, 

untuk pengembangan aplikasi ini agar menjadi lebih baik diberikan saran sebagai 

beikut. 

Pada aplikasi bispro khususnya untuk fitur upload berita acara uji aplikasi 

dan fitur upload berita acara uji keamanan sebaiknya data yang sudah diinputkan 

kedalam apliaksi dapat ditampilkan pada dashboard dan dapat dilakukan perubahan 

apabila terjadi kesalahan pada saat proses penginputan nomor berita acara dan file 

berita acara untuk kedua fitur 
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