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BAB V 

 IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 

Bab ini membahas mengenai implementasi Sistem Infomasi Rekrutmen dan 

Penempatan Pegawai. Implementasi yang dilakukan menggunakan PHP (Versi 4.1.1), 

server basis data MySQL (Versi 3.23.4).  

Diagram pohon implementasi perangkat lunak ditunjukkan dalam Gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Diagram pohon implementasi perangkat lunak 

sumber: Implementasi 
 

5.1 Implementasi Basis Data MySQL 

Implementasi perancangan basis data simarsip dilakukan sesuai dengan entity 

relationship diagram. Implementasi perancangan basis data simarsip  menggunakan 

Data Definition Languange (DDL). DDL adalah struktur basis data yang 

menggambarkan desain basis data secara keseluruhan [FAT-02:15]. 

DDL yang digunakan dalam membentuk basis data simarsip  adalah sebagai 
berikut: 
 

CREATE DATABASE `dbpln` ; 

 
  
 



66 
 

 
 

DDL yang digunakan dalam membentuk tabel user adalah sebagai berikut: 
 
CREATE TABLE `user` (  
 `id_user`  varchar(10) NOT NULL, 
 `password` varchar(50) NOT NULL default '', 
 `hint`  varchar(50) NOT NULL default '', 
 `answer`  varchar(30) NOT NULL default '', 
 `nama_depan` varchar(20) NOT NULL default '', 
 `nama_blkg` varchar(20) NOT NULL default '', 
 `NIP`  varchar(10) NOT NULL default '', 
 `gender`  enum('Male','Female') NOT NULL, 
 `tgl_lahir` date NOT NULL default '', 
 `alamat`  varchar(100) NOT NULL default '', 
 `phone`  varchar(12) NOT NULL default '', 
 `email`  varchar(50) NOT NULL default '', 
 `hak_akses` enum('m','a','o','e') NOT NULL, 
 `tgl_masuk` date NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY   (`id_member`) 
) ; 

 
DDL yang digunakan dalam membentuk tabel unit adalah sebagai berikut: 

 
CREATE TABLE `unit` ( 
  `kd_unit`  int(3) NOT NULL auto_increment, 
  `nama_unit`  varchar(50) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY  (`kd_unit`) 
) ; 

 

DDL yang digunakan dalam membentuk tabel lokasi adalah sebagai berikut: 
 

CREATE TABLE `lokasi` ( 
  `kd_lokasi` int(3) NOT NULL auto_increment, 
  `ruang`  varchar(50) NOT NULL default '', 
  `boks`  varchar(10) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY  (`kd_lokasi`) 
) ; 

 
DDL yang digunakan dalam membentuk tabel arsip adalah sebagai berikut: 

 
CREATE TABLE `arsip` ( 
  `kd_arsip`  int(3) NOT NULL auto_increment, 
  `no_surat`  varchar(100) NOT NULL default '', 
  `perihal`  varchar(100) NOT NULL default '', 
  `id_surat`  enum('Keluar','Masuk') NOT NULL, 
  `tgl_surat`  date NOT NULL default '', 
  `kd_unit`  int(3) NOT NULL default '', 
  `kd_lokasi`  int(3) NOT NULL default '', 
  `sub_masalah`  char(3) NOT NULL default '', 
  `keaktifan`  enum('Inaktif','Aktif') NOT NULL, 
  `retensi`  enum('0','1') NOT NULL, 
  `keaslian`  varchar(50) NOT NULL default '', 
  `asal_surat`  varchar(100) NOT NULL default '', 
  `keterangan`  longtext NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`kd_arsip`) 
) ; 
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DDL yang digunakan dalam membentuk tabel masalah adalah sebagai berikut: 
 

CREATE TABLE `masalah` ( 
  `sub_masalah` char(3) NOT NULL default '', 
  `uraian`  text NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY  (`sub_masalah`) 
) ; 

 
DDL yang digunakan dalam membentuk tabel transaksi_pinjam adalah sebagai 

berikut: 
 

CREATE TABLE `transaksi_pinjam` ( 
  `kd_trans`  int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `id_user`  varchar(10) NOT NULL default '', 
  `kd_arsip`  int(3) NOT NULL default '', 
  `tgl_pinjam`  date NOT NULL default '', 
  `tgl_kembali`  date NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`kd_trans`) 
) ; 

 
 

Basis data simarsip  yang telah diimplementasikan pada basis data MySQL 

ditunjukkan dalam Gambar 5.2. 

 
Gambar 5.2 Implementasi Basis Data simarsip  pada MySQL 

sumber: Implementasi 
 

5.2 Implementasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Managemen Kearsipan 

(Simarsip Online) 

Pada implementasi perangkat lunak aplikasi dilakukan implementasi perangkat 

lunak untuk login, implementsi perangkat lunak untuk Operator, implementsi perangkat 

lunak untuk Admin, implementsi perangkat lunak untuk Manager, dan implementsi 

perangkat lunak untuk member. 
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5.2.1 Implementasi Perangkat Lunak Login Simarsip Online 

User yang akan menggunakan aplikasi pada Simarsip harus melalui proses 

otentifikasi login. Halaman login mempunyai dua kolom untuk user login dan 

password. Implementasi fasilitas login ditunjukkan dalam Gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3 Implementasi fasilitas login 

sumber: Implementasi 

Proses login juga melakukan pengecekan terhadap access level dari seorang 

user. User dapat melakukan berbagai macam proses yang sesuai dengan access level 

yang dimiliki. Apabila proses login berhasil, user akan langsung masuk ke halaman 

utama (user tersebut) Simrp Online.  

Algoritma yang digunakan pada proses login ini ditunjukkan pada Algoritma 

5.1. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
  SHOW connection lost 
ELSE 
  BEGIN 
    READ username 
    READ password 
    GET username, password, and usertype from datab ase 
    IF GET username, password, and usertype from da tabase 
    THEN 



69 
 

 
 

      BEGIN 
        create session 
        IF usertype admin 
          SHOW menu_admin 
        ELSE IF usertype manager 
          SHOW menu_manager 
        ELSE IF usertype operator 
          SHOW menu_operator 
  ELSE IF usertype member 
          SHOW menu_member 
        ELSE  
          close connection to database 
          RETURN login gagal 
        END IF 
      END 
    ELSE 
      close session 
      close connection to database 
      RETURN login gagal 
    END IF 
  END 
END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.1 Algoritma proses login 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2 Implementasi Perangkat Lunak Untuk Operator 

Menu-menu ini hanya bisa diakses oleh user dengan kategori(access level) 

“Operator”, yaitu menu: data buku tamu, data unit, data masalah, data lokasi, data 

perihal, data arsip dan data transaksi pinjam. Halaman utama operator ditunjukkan pada 

gambar 5.4. 

 
Gambar 5.4 Tampilan halaman utama operator 

sumber: Implementasi 
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5.2.2.1 Implementasi Perangkat Lunak Data Buku Tamu 

Menu “Data Buku Tamu” dapat dipilih pada menu bar yang tersedia di bagian 

samping kiri. Pada halaman ini, ditampilkan daftar data buku tamu yang terdapat pada 

basis data simarsip . Proses tersebut ditunjukkan pada gambar 5.5. 

 
Gambar 5.5 Menu Data Buku Tamu pada menu bar 

sumber: Implementasi 

 

5.2.2.2 Implementasi Perangkat Lunak Data Unit 

Untuk melakukan administrasi data unit, user terlebih dahulu memilih “Data 

Unit“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data unit. Proses pada 

administrasi data unit adalah menambah data unit, merubah data unit, dan menghapus 

data unit. Pada halaman administrasi data unit, ditampilkan daftar data unit yang 

terdapat pada basis data simarsip .  
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Gambar 5.6 Tampilan halaman administrasi data unit 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses melihat data unit ini ditunjukkan pada 

Algoritma 5.2. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
  SHOW connection lost 
  ELSE 
     BEGIN 
     WHILE GET data from unit 

  SHOW kd_unit 
  SHOW nama_unit 
  SHOW aksi COMMENT{onclick show detail edit, hapus, lihat 

from unit} 
     END WHILE 
  close connection to database 
END    
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.2 Algoritma proses melihat data unit 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.2.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Unit 

Untuk menambah data unit, dapat dilakukan dengan menekan menu Add New 

Unit pada halaman tampilan administrasi data unit. Setelah itu pada layar ditampilkan 

halaman berisi form yang akan diisikan dengan data unit baru. Tampilan halaman untuk 

menambah data unit ditunjukkan pada gambar 5.7. 
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Algoritma yang digunakan pada proses menambah data unit ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.3. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
  SHOW connection lost 
ELSE 
  BEGIN 
    READ new data  
    validate 
    IF validate 
    THEN 
      SET koreksi to 1 
    ELSE 
      BEGIN 
        insert new data into unit 
        insert into history 
      END  
    END IF 
  close connection to database 
  END  
END IF 
IF koreksi 
THEN  
  RETURN gagal 
ELSE 
  SHOW data_unit 
END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.3 Algoritma proses menambah data unit 
sumber: Perancangan 

 

 
Gambar 5.7 Form memasukkan data unit 

sumber: Implementasi 
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5.2.2.2.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Unit 

Untuk mengubah data unit, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit pada 

halaman tampilan administrasi data unit. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru unit yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data unit ditunjukkan pada gambar 5.8.  

 
Gambar 5.8 Form mengubah data unit 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses mengubah data unit ini ditunjukkan pada 

Algoritma 5.4. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

 READ id 
 READ new data 
 GET data from unit with id 
 validate 
 IF validate 
 THEN 
    SET koreksi to 1 
 ELSE 
    BEGIN 
       update unit with id 
       insert into history 
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    END 
 END IF 

   close connection to database 
   END 
END IF 
  IF koreksi 
     THEN  

  RETURN gagal 
  ELSE 
     SHOW data unit  
  END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.4 Algoritma proses mengubah data unit 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.2.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Unit 

Untuk menghapus data unit, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus pada 

halaman tampilan administrasi data unit.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data unit. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data unit ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.5. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
   THEN 
      SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from unit with id 
delete data from unit with id 
insert into history 

      close connection to database 
   END  
END IF 
SHOW data unit 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.5 Algoritma proses menghapus data unit 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.3 Implementasi Perangkat Lunak Data Lokasi 

Untuk melakukan administrasi data lokasi, user terlebih dahulu memilih “Data 

Lokasi “ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data lokasi. Proses 

pada administrasi data lokasi adalah menambah data lokasi, merubah data lokasi, dan 

menghapus data lokasi. Pada halaman administrasi data lokasi, ditampilkan daftar data 

lokasi yang terdapat pada basis data simarsip . 
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Gambar 5.9 Tampilan halaman administrasi data lokasi 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses melihat data lokasi ini ditunjukkan pada 

Algoritma 5.6. 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

WHILE GET data from lokasi 
   SHOW kd_lokasi 
   SHOW ruang 
   SHOW boks 
   SHOW aksi COMMENT{onclick sho w detail edit, hapus from 

lokasi} 
END WHILE 

   close connection to database 
   END    
END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.6 Algoritma proses melihat data lokasi 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.3.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Lokasi 

Untuk menambah data lokasi, dapat dilakukan dengan menekan menu Add New 

Lokasi pada halaman tampilan administrasi data lokasi. Setelah itu pada layar 
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ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data lokasi baru. Tampilan 

halaman untuk menambah data lokasi ditunjukkan pada gambar 5.10. 

 
Gambar 5.10 Form memasukkan data unit 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses menambah data lokasi ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.7 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
  SHOW connection lost 
ELSE 
  BEGIN 
     READ new data  
     validate 
     IF validate 
  THEN 
     SET koreksi to 1 
     ELSE 

  BEGIN 
     insert new data into lokasi 
     insert into history 
  END  

     END IF 
  close connection to database 
  END  
END IF 
IF koreksi 
THEN  
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   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data_lokasi 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.7 Algoritma proses menambah data lokasi 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.3.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Lokasi 

Untuk mengubah data lokasi, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit pada 

halaman tampilan administrasi data lokasi. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru lokasi yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data lokasi ditunjukkan pada gambar 5.11. 

 
Gambar 5.11 Form mengubah data unit 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses mengubah data lokasi ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.8 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
READ new data 

      GET data from lokasi with id 
validate 
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IF validate 
THEN 
   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      update lokasi with id 
      insert into history 
   END 
END IF 

   close connection to database 
   END 
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data lokasi 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.8 Algoritma proses mengubah data lokasi 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.3.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Lokasi 

Untuk menghapus data lokasi, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan administrasi data lokasi.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data lokasi. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data lokasi ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.9 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from lokasi with id 
delete data from lokasi with id 
insert into history 

   close connection to database 
   END  
END IF 
   SHOW data lokasi  
end{pseudocode}  

Algoritma 5.9 Algoritma proses menghapus data lokasi 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.4 Implementasi Perangkat Lunak Data Masalah 

Untuk melakukan administrasi data lokasi, user terlebih dahulu memilih “Data 

Lokasi “ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data lokasi. Proses 

pada administrasi data lokasi adalah menambah data lokasi, merubah data lokasi, dan 
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menghapus data lokasi. Pada halaman administrasi data lokasi, ditampilkan daftar data 

lokasi yang terdapat pada basis data simarsip . 

 
Gambar 5.12 Tampilan halaman administrasi data masalah 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses melihat data masalah ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.10 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

WHILE GET data from masalah 
   SHOW sub_masalah 
   SHOW uraian 
   SHOW aksi COMMENT{onclick show detail edit, hapus f rom 

masalah} 
END WHILE 

   close connection to database 
   END    
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.10 Algoritma proses melihat data masalah 
sumber: Perancangan 
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5.2.2.4.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Masalah 

Untuk menambah data masalah, dapat dilakukan dengan menekan menu Add 

New Masalah pada halaman tampilan administrasi data masalah. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data masalah baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data masalah ditunjukkan pada gambar 5.13. 

 
Gambar 5.13 Form memasukkan data masalah 

sumber: Implementasi 
Algoritma yang digunakan pada proses menambah data masalah ini ditunjukkan 

pada Algoritma 5.11 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ new data  
validate 
IF validate 

      THEN 
   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      insert new data into masalah 
      insert into history 
   END  
END IF 
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   close connection to database 
   END  
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data_masalah 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.11 Algoritma proses menambah data masalah 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.4.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Masalah 

Untuk mengubah data masalah, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit 

pada halaman tampilan administrasi data masalah. Setelah itu pada layar ditampilkan 

halaman berisi form yang akan diisikan dengan data baru masalah yang telah dipilih 

sebelumnya. Tampilan halaman untuk mengubah data masalah ditunjukkan pada 

gambar 5.14. 

 
Gambar 5.14 Form mengubah data masalah 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses mengubah data masalah ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.12 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
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   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
READ new data 
GET data from masalah with id 
validate 
IF validate 
THEN 
   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      update masalah with id 
      insert into history 
   END 
END IF 

   close connection to database 
   END 
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data masalah  
END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.12 Algoritma proses mengubah data masalah 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.4.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Masalah 

Untuk menghapus data masalah, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan administrasi data masalah.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data masalah. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data masalah ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.13 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from masalah with id 
delete data from masalah with id 
insert into history 

   close connection to database 
   END  
END IF 
   SHOW data masalah 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.13 Algoritma proses menghapus data masalah 
sumber: Perancangan 
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5.2.2.5 Implementasi Perangkat Lunak Data Perihal 

Untuk melakukan administrasi data perihal, user terlebih dahulu memilih “Data 

Perihal “ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data perihal. Proses 

pada administrasi data perihal adalah menambah data perihal, merubah data perihal, dan 

menghapus data perihal. Pada halaman administrasi data perihal, ditampilkan daftar data 

perihal yang terdapat pada basis data simarsip . 

 
Gambar 5.15 Tampilan halaman administrasi data perihal 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses melihat data perihal ini ditunjukkan pada 
Algoritma 5.14 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

WHILE GET data from perihal 
   SHOW kd_perihal 
   SHOW nama_perihal 
   SHOW aksi COMMENT{onclick show detail edit, hapu s fr om 

perihal} 
END WHILE 

   close connection to database 
   END    
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END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.14 Algoritma proses melihat data perihal 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.5.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Perihal 

Untuk menambah data perihal, dapat dilakukan dengan menekan menu Add 

New Perihal pada halaman tampilan administrasi data perihal. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data perihal baru. Tampilan 

halaman untuk menambah data perihal ditunjukkan pada gambar 5.16. 

 
Gambar 5.16 Form memasukkan data perihal 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses menambah data perihal ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.15 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ new data  
validate 
IF validate 
THEN 
   SET koreksi to 1 
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ELSE 
   BEGIN 
      insert new data into perihal 
      insert into history 
   END  
END IF 

   close connection to database 
   END  
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data_perihal 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.15 Algoritma proses menambah data perihal 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.5.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Perihal 

Untuk mengubah data perihal, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit pada 

halaman tampilan administrasi data perihal. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru perihal yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data perihal ditunjukkan pada gambar 5.17. 

 
Gambar 5.17 Form mengubah data perihal 

sumber: Implementasi 
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Algoritma yang digunakan pada proses mengubah data perihal ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.16 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
READ new data 
GET data from perihal with id 
validate 
IF validate 
THEN 
   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      update perihal with id 
      insert into history 
   END 
END IF 

   close connection to database 
   END 
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data perihal  
END IF 
end{pseudocode}  

Algoritma 5.16 Algoritma proses mengubah data perihal 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.5.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Perihal 

Untuk menghapus data perihal, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan administrasi data perihal.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data perihal. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data perihal ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.17 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from perihal with id 
delete data from perihal with id 
insert into history 

   close connection to database 
   END  
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END IF 
   SHOW data perihal  
end{pseudocode} 

Algoritma 5.17 Algoritma proses menghapus data perihal 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.6 Implementasi Perangkat Lunak Data Arsip 

Untuk melakukan administrasi data arsip, user terlebih dahulu memilih “Data 

Arsip“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data arsip. Proses pada 

administrasi data arsip adalah melihat detail data arsip, menambah data arsip, merubah 

data arsip, dan menghapus data arsip. Pada halaman administrasi data arsip, ditampilkan 

daftar data arsip yang terdapat pada basis data simarsip . 

 
Gambar 5.18 Tampilan halaman administrasi data arsip 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses melihat data arsip ini ditunjukkan pada 
Algoritma 5.18 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

WHILE GET data from arsip 
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   SHOW kd_arsip 
   SHOW no_surat 
   SHOW asal_surat 
   SHOW tgl_surat COMMENT{IF color font red retensi =o} 
   SHOW aksi COMMENT{onclick show detail edit, hapus, lihat from 

arsip} 
END WHILE 

   close connection to database 
   END 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.18 Algoritma proses melihat data arsip 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.6.1 Implementasi Perangkat Lunak Melihat Detail Data Arsip 

Untuk melihat detail data arsip, dapat dilakukan dengan menekan menu Lihat 

pada halaman tampilan administrasi data arsip. Setelah itu pada layar ditampilkan 

halaman berisi detail data arsip yang telah dipilih sebelumnya. Tampilan halaman untuk 

melihat data arsip ditunjukkan pada gambar 5.19. 

 
Gambar 5.19 Form melihat detail  data arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.2.6.2 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Arsip 

Untuk menambah data arsip, dapat dilakukan dengan menekan menu Add New 

Arsip pada halaman tampilan administrasi data arsip. Setelah itu pada layar ditampilkan 

halaman berisi form yang akan diisikan dengan data arsip baru. Tampilan halaman 

untuk menambah data arsip ditunjukkan pada gambar 5.20. 
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Gambar 5.20 Form memasukkan data arsip 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses menambah data arsip ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.19 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ new data  
validate 
IF validate 
THEN 
   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      insert new data into arsip 
      insert into history 
   END  
END IF 

   close connection to database 
   END  
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data_arsip 
END IF 
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end{pseudocode}  
Algoritma 5.19 Algoritma proses menambah data arsip 

sumber: Perancangan 
 

5.2.2.6.3 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Arsip 

Untuk mengubah data arsip, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit pada 

halaman tampilan administrasi data arsip. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru arsip yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data arsip ditunjukkan pada gambar 5.21. 

 
Gambar 5.21 Form mengubah data arsip 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses mengubah data arsip ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.20 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
READ new data 
GET data from arsip with id 
validate 
IF validate 
THEN 
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   SET koreksi to 1 
ELSE 
   BEGIN 
      update arsip with id 
      insert into history 
   END 
END IF 

   close connection to database 
   END 
END IF 
IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data arsip 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.20 Algoritma proses mengubah data arsip 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.6.4 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Arsip 

Untuk menghapus data arsip, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan administrasi data arsip.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data arsip. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data arsip ini ditunjukkan 
pada Algoritma 5.21 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from arsip with id 
delete data from arsip with id 
insert into history 

   close connection to database 
   END  
END IF 
   SHOW data arsip  
end{pseudocode}  

Algoritma 5.21 Algoritma proses menghapus data arsip 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.7 Implementasi Perangkat Lunak Data Transaksi Pinjam 

Untuk melakukan administrasi data transaksi pinjam, user terlebih dahulu 

memilih “Data Transaksi“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman 

data transaksi pinjam. Proses pada administrasi data transaksi pinjam adalah melihat 

detail data transaksi pinjam, menambah data transaksi pinjam, dan menghapus data 
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transaksi pinjam. Pada halaman administrasi data transaksi pinjam, ditampilkan daftar 

data transaksi pinjam yang terdapat pada basis data simarsip . 

 
Gambar 5.22 Tampilan halaman administrasi data transaksi pinjam 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses melihat data transaksi peminjaman arsip 
ini ditunjukkan pada Algoritma 5.22 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

WHILE GET data from transaksi_pinjam 
   SHOW kd_trans 
   SHOW id_user 
   SHOW kd_arsip 
   SHOW tgl_pinjam 
   SHOW tgl_kembali 
   SHOW aksi COMMENT{onclick show detail edit, hapus f rom 

transaksi_pinjam} 
END WHILE 

   close connection to database 
   END    
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.22 Algoritma proses melihat data transaksi pinjam 
sumber: Perancangan 
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5.2.2.7.1 Implementasi Perangkat Lunak Melihat Detail Data Transaksi Pinjam 

Untuk melihat detail data transaksi pinjam, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Lihat pada halaman tampilan administrasi data arsip. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi detail data transaksi pinjam yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk melihat data transaksi pinjam ditunjukkan pada gambar 5.23. 

 
Gambar 5.23 Form melihat detail  data transaksi pinjam 

sumber: Implementasi 
 

5.2.2.7.2 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Transaksi Pinjam 

Untuk menambah data transaksi pinjam, dapat dilakukan dengan menekan menu 

Add New Transaksi pada halaman tampilan administrasi data transaksi pinjam. Setelah 

itu pada layar ditampilkan halaman berisi menu yang akan dipilih untuk melakukan 

transaksi pinjam berdasarkan data unit, data lokasi, data masalah, dan data perihal. 

Tampilan halaman untuk menambah data transaksi pinjam berdasarkan data unit, data 

lokasi, data masalah, dan data perihal ditunjukkan pada gambar 5.24. 
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Gambar 5.24 Form pilihan untuk menambah  data transaksi pinjam 

sumber: Implementasi 
 

Untuk menambah data transaksi pinjam beradasarkan data unit, dapat dilakukan 

dengan menekan menu Unit pada halaman tampilan form pilihan untuk menambah data 

transaksi pinjam berdasarkan data unit. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data transaksi pinjam baru. Tampilan halaman 

untuk menambah data transaksi pinjam berdasarkan data unit ditunjukkan pada gambar 

5.25. 
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Gambar 5.25 Form menambah  data transaksi pinjam berdasarkan data unit 

sumber: Implementasi 
 

Untuk menambah data transaksi pinjam beradasarkan data lokasi, dapat 

dilakukan dengan menekan menu Lokasi pada halaman tampilan form pilihan untuk 

menambah data transaksi pinjam berdasarkan data lokasi. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data transaksi pinjam baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data transaksi pinjam berdasarkan data lokasi 

ditunjukkan pada gambar 5.26. 
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Gambar 5.26 Form menambah  data transaksi pinjam berdasarkan data lokasi 

sumber: Implementasi 
 

Untuk menambah data transaksi pinjam beradasarkan data masalah, dapat 

dilakukan dengan menekan menu Masalah pada halaman tampilan form pilihan untuk 

menambah data transaksi pinjam berdasarkan data masalah. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data transaksi pinjam baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data transaksi pinjam berdasarkan data masalah 

ditunjukkan pada gambar 5.27. 
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Gambar 5.27 Form menambah  data transaksi pinjam berdasarkan data masalah 

sumber: Implementasi 
 

Untuk menambah data transaksi pinjam beradasarkan data perihal, dapat 

dilakukan dengan menekan menu Perihal pada halaman tampilan form pilihan untuk 

menambah data transaksi pinjam berdasarkan data perihal. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data transaksi pinjam baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data transaksi pinjam berdasarkan data perihal 

ditunjukkan pada gambar 5.28. 



98 
 

 
 

 
Gambar 5.28 Form menambah  data transaksi pinjam berdasarkan data perihal 

sumber: Implementasi 
 

Algoritma yang digunakan pada proses menambah data transaksi peminjaman 
arsip ini ditunjukkan pada Algoritma 5.23 
begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

GET data from transaksi_pinjam 
SHOW addnew_transaksi COMMENT{onclick show unit, lo kasi, 

masalah, perihal} 
THEN 
   CASE transaksi_pinjam OF 
   unit: 
     BEGIN 
   SHOW data_unit COMMENT{show data from unit} 
   onclick button proses COMMENT{show data from ars ip} 
        THEN 
      SHOW aksi COMMENT{onclick lihat show detail d ata from 

arsip} 
      onclick button pinjam COMMENT{show 

pengisian_transaksi from transaksi_pinjam} 
      THEN 
    INSERT id_user 
    onclick button proses COMMENT{show data transak si 

from transaksi_pinjam} 
    onclick button batal COMMENT{show 
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pengisian_transaksi} 
    onclick button batal COMMENT{show transaksi_pin jam} 
     END 
 
  lokasi: 
     BEGIN 
   SHOW data_lokasi COMMENT{show data from lokasi} 
   onclick button proses COMMENT{show data from ars ip} 
        THEN 
      SHOW aksi COMMENT{onclick lihat show detail d ata from 

arsip} 
      onclick button pinjam COMMENT{show 

pengisian_transaksi from transaksi_pinjam} 
      THEN 
    INSERT id_user 
    onclick button proses COMMENT{show data transak si 

from transaksi_pinjam} 
    onclick button batal COMMENT{show 

pengisian_transaksi} 
    onclick button batal COMMENT{show transaksi_pin jam} 
     END 
 

        masalah: 
     BEGIN 
   SHOW data_masalah COMMENT{show data from masalah } 
   onclick button proses COMMENT{show data from ars ip} 
        THEN 
      SHOW aksi COMMENT{onclick lihat show detail d ata from 

arsip} 
      onclick button pinjam COMMENT{show 

pengisian_transaksi from transaksi_pinjam} 
      THEN 
    INSERT id_user 
    onclick button proses COMMENT{show data transak si 

from transaksi_pinjam} 
    onclick button batal COMMENT{show 

pengisian_transaksi} 
   onclick button batal COMMENT{show transaksi_pinj am} 
     END 
 
  perihal: 
 BEGIN 
    SHOW data_perihal COMMENT{show data from periha l} 
    onclick button proses COMMENT{show data from ar sip} 
         THEN 
       SHOW aksi COMMENT{onclick lihat show detail data 

from arsip} 
  onclick button pinjam COMMENT{show 

pengisian_transaksi from transaksi_pinjam} 
  THEN 
     INSERT id_user 
     onclick button proses COMMENT{show data transa ksi 

from transaksi_pinjam} 
     onclick button batal COMMENT{show 

pengisian_transaksi} 
       onclick button batal COMMENT{show transaksi_ pinjam} 
 END 
  END CASE 
  THEN 
     SET koreksi to 1  
  ELSE 
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      BEGIN 
        insert new data into trnsaksi_pinjam 
        insert into history 
      END  
  END IF 

   close connection to database 
   END  
END IF 
   IF koreksi 
THEN  
   RETURN gagal 
ELSE 
   SHOW data_transaksi_pinjam 
END IF 
end{pseudocode} 

Algoritma 5.23 Algoritma proses menambah data transaksi pinjam 
sumber: Perancangan 

 

5.2.2.7.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Transaksi Pinjam 

Untuk menghapus data transaksi pinjam, dapat dilakukan dengan menekan menu 

Hapus pada halaman tampilan administrasi data transaksi pinjam.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data transaksi pinjam. 

Algoritma yang digunakan pada proses menghapus data transaksi peminjaman 

arsip ini ditunjukkan pada Algoritma 5.24 

begin{pseudocode} 
create connection to database 
IF NOT connect 
THEN 
   SHOW connection lost 
ELSE 
   BEGIN 

READ id 
GET data from transaksi_pinjam with id 
delete data from transaksi_pinjam with id 
insert into history 

   close connection to database 
   END  
END IF 
   SHOW data transaksi_pinjam  
end{pseudocode} 

Algoritma 5.24 Algoritma proses menghapus data transaksi pinjam 
sumber: Perancangan 

 

5.2.3 Implementasi Perangkat Lunak Untuk Manager 

Menu-menu ini hanya bisa diakses oleh user dengan kategori(access level) 

“Manager”, yaitu menu: pencarian data arsip, statistik data arsip, dan laporan data arsip. 

Halaman utama manager ditunjukkan pada gambar 5.29. 
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Gambar 5.29 Tampilan halaman utama manager 

sumber: Implementasi 

 

5.2.3.1 Implementasi Perangkat Lunak Pencarian Data Arsip 

Menu “Pencarian Data Arsip” dapat dipilih pada menu bar yang tersedia di 

bagian samping kiri. Pada halaman ini, ditampilkan menu pilihan pencarian data arsip 

berdasarkan keaktifan arsip, retensi arsip, dan status arsip yang terdapat pada basis data 

simarsip . Proses tersebut ditunjukkan pada gambar 5.30. 
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Gambar 5.30 Tampilan halaman administrasi pencarian data arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Pencarian Data Arsip Berdasarkan 

Keaktifan Arsip 

Untuk melakukan pencarian data arsip berdasarkan keaktifan arsip, dapat 

dilakukan dengan menekan menu Keaktifan Arsip pada halaman administrasi pencarian 

data arsip. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman berisi form yang akan 

menampilkan pilihan berdasarkan keaktifan arsip dan hasil dari pencarian data arsip. 

Tampilan halaman hasil pencarian data arsip berdasarkan keaktifan arsip ditunjukkan 

pada gambar 5.31. 
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Gambar 5.31 Form hasil pencarian data arsip berdasarkan keaktifan arsip 

sumber: Implementasi 
 

 

5.2.3.1.2 Implementasi Perangkat Lunak Pencarian Data Arsip Berdasarkan 

Retensi Arsip 

Untuk melakukan pencarian data arsip berdasarkan retensi arsip, dapat dilakukan 

dengan menekan menu Retensi Arsip pada halaman administrasi pencarian data arsip. 

Setelah itu pada layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan pilihan 

berdasarkan retensi arsip dan hasil dari pencarian data arsip. Tampilan halaman hasil 

pencarian data arsip berdasarkan retensi arsip ditunjukkan pada gambar 5.32. 
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Gambar 5.32 Form hasil pencarian data arsip berdasarkan retensi arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.1.3 Implementasi Perangkat Lunak Pencarian Data Arsip Berdasarkan 

Status Arsip 

Untuk melakukan pencarian data arsip berdasarkan status arsip, dapat dilakukan 

dengan menekan menu Status Arsip pada halaman administrasi pencarian data arsip. 

Setelah itu pada layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan pilihan 

berdasarkan status arsip dan hasil dari pencarian data arsip. Tampilan halaman hasil 

pencarian data arsip berdasarkan status arsip ditunjukkan pada gambar 5.33. 
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Gambar 5.33 Form hasil pencarian data arsip berdasarkan status arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.2 Implementasi Perangkat Lunak Statistik Data Arsip 

Menu “Statistik Data Arsip” dapat dipilih pada menu bar yang tersedia di bagian 

samping kiri. Pada halaman ini, ditampilkan menu pilihan statistik data arsip 

berdasarkan data arsip per tahun, per bulan dan per tanggal, sesuai dengan jumlah data 

arsip yang terdapat pada basis data simarsip . Proses tersebut ditunjukkan pada 

gambar 5.34. 
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Gambar 5.34 Tampilan halaman administrasi statistik data arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.2.1 Implementasi Perangkat Lunak Statistik Data Arsip Per Tahun 

Untuk melihat statistik data arsip per tahun, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Tahun pada halaman administrasi statistik data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan statistik data arsip per 

tahun. Tampilan halaman untuk melihat statistik data arsip per tahun ditunjukkan pada 

gambar 5.35. 
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Gambar 5.35 Form statistik data arsip per tahun 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.2.2 Implementasi Perangkat Lunak Statistik Data Arsip Per Bulan 

Untuk melihat statistik data arsip per bulan, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Bulan pada halaman administrasi statistik data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan statistik data arsip per 

bulan. Tampilan halaman untuk melihat statistik data arsip per bulan ditunjukkan pada 

gambar 5.36. 
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Gambar 5.36 Form statistik data arsip per bulan 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.2.3 Implementasi Perangkat Lunak Statistik Data Arsip Per Tanggal 

Untuk melihat statistik data arsip per tanggal, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Tanggal pada halaman administrasi statistik data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan statistik data arsip per 

tanggal. Tampilan halaman untuk melihat statistik data arsip per tanggal ditunjukkan 

pada gambar 5.37. 
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Gambar 5.37 Form statistik data arsip per tanggal 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.3 Implementasi Perangkat Lunak Laporan Data Arsip 

Menu “Laporan Data Arsip” dapat dipilih pada menu bar yang tersedia di bagian 

samping kiri. Pada halaman ini, ditampilkan menu pilihan statistik data arsip 

berdasarkan data arsip per tahun, per bulan dan per tanggal, sesuai dengan jumlah data 

arsip yang terdapat pada basis data simarsip . Proses tersebut ditunjukkan pada 

gambar 5.38. 
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Gambar 5.38 Tampilan halaman administrasi laporan data arsip 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.3.1 Implementasi Perangkat Lunak Laporan Data Arsip Per Tahun 

Untuk melihat laporan data arsip per tahun, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Tahun pada halaman administrasi laporan data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan laporan data arsip per 

tahun. Tampilan halaman untuk melihat laporan data arsip per tahun ditunjukkan pada 

gambar 5.39. 
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Gambar 5.39 Form statistik data arsip per tahun 

sumber: Implementasi 
 

5.2.3.3.2 Implementasi Perangkat Lunak Laporan Data Arsip Per Bulan 

Untuk melihat laporan data arsip per bulan, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Bulan pada halaman administrasi laporan data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan laporan data arsip per 

bulan. Tampilan halaman untuk melihat laporan data arsip per bulan ditunjukkan pada 

gambar 5.40. 
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Gambar 5.40 Form laporan data arsip per bulan 

sumber: Implementasi 

 

5.2.3.3.3 Implementasi Perangkat Lunak Laporan Data Arsip Per Tanggal 

Untuk melihat laporan data arsip per tanggal, dapat dilakukan dengan menekan 

menu Arsip Per Tanggal pada halaman administrasi laporan data arsip. Setelah itu pada 

layar ditampilkan halaman berisi form yang akan menampilkan laporan data arsip per 

tanggal. Tampilan halaman untuk melihat laporan data arsip per tanggal ditunjukkan 

pada gambar 5.41. 
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Gambar 5.41 Form laporan data arsip per tanggal 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4 Implementasi Perangkat Lunak Untuk Admin 

Menu-menu ini hanya bisa diakses oleh user dengan kategori(access level) 

“Admin”, yaitu menu: data admin, data manager, data operator, dan data member. 

Halaman utama admin ditunjukkan pada gambar 5.42. 
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Gambar 5.42 Tampilan halaman utama admin 

sumber: Implementasi 

 

5.2.4.1 Implementasi Perangkat Lunak Data Admin 

Untuk melakukan administrasi data admin, user terlebih dahulu memilih “Data 

Admin“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data admin. Proses 

pada administrasi data admin adalah menambah data admin, merubah data admin, dan 

menghapus data admin. Pada halaman administrasi data admin, ditampilkan daftar data 

admin yang terdapat pada basis data simarsip . 
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Gambar 5.43 Tampilan halaman administrasi data admin 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Admin 

Untuk menambah data admin, dapat dilakukan dengan menekan menu Add New 

Admin pada halaman tampilan administrasi data admin. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data admin baru. Tampilan 

halaman untuk menambah data admin ditunjukkan pada gambar 5.44. 
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Gambar 5.44 Form memasukkan data admin 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Admin 

Untuk mengubah data admin, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit pada 

halaman tampilan detail data admin. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman berisi 

form yang akan diisikan dengan data baru admin yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data admin ditunjukkan pada gambar 5.45. 



117 
 

 
 

 
Gambar 5.45 Form mengubah data admin 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.1.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Admin 

Untuk menghapus data admin, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan detail data admin.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data admin. 

 

5.2.4.2 Implementasi Perangkat Lunak Data Manager 

Untuk melakukan administrasi data manager, user terlebih dahulu memilih 

“Data Manager“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data 

manager. Proses pada administrasi data manager adalah menambah data manager, 

merubah data manager, dan menghapus data manager. Pada halaman administrasi data 

manager, ditampilkan daftar data manager yang terdapat pada basis data simarsip . 
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Gambar 5.46 Tampilan halaman administrasi data manager 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.2.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Manager 

Untuk menambah data manager, dapat dilakukan dengan menekan menu Add 

New Manager pada halaman tampilan administrasi data manager. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data manager baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data manager ditunjukkan pada gambar 5.47. 
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Gambar 5.47 Form memasukkan data manager 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.2.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Manager 

Untuk mengubah data manager, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit 

pada halaman tampilan detail data manager. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru manager yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data manager ditunjukkan pada gambar 5.48. 



120 
 

 
 

 
Gambar 5.48 Form mengubah data manager 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.2.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Manager 

Untuk menghapus data manager, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan detail data manager.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data manager. 

 

5.2.4.3 Implementasi Perangkat Lunak Data Operator 

Untuk melakukan administrasi data operator, user terlebih dahulu memilih “Data 

Operator“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data operator. 

Proses pada administrasi data operator adalah menambah data operator, merubah data 

operator, dan menghapus data operator. Pada halaman administrasi data operator, 

ditampilkan daftar data operator yang terdapat pada basis data simarsip . 
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Gambar 5.49 Tampilan halaman administrasi data operator 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.3.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Operator 

Untuk menambah data operator, dapat dilakukan dengan menekan menu Add 

New Operator pada halaman tampilan administrasi data operator. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data operator baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data operator ditunjukkan pada gambar 5.50. 
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Gambar 5.50 Form memasukkan data operator 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.3.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Operator 

Untuk mengubah data operator, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit 

pada halaman tampilan detail data operator. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru operator yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data operator ditunjukkan pada gambar 5.51. 
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Gambar 5.51 Form mengubah data operator 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.3.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Operator 

Untuk menghapus data operator, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan detail data operator.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data operator. 

 

5.2.4.4 Implementasi Perangkat Lunak Data Member 

Untuk melakukan administrasi data member, user terlebih dahulu memilih “Data 

Member“ pada menu bar Simarsip Online untuk masuk ke halaman data member. 

Proses pada administrasi data member adalah menambah data member, merubah data 

member, dan menghapus data member. Pada halaman administrasi data member, 

ditampilkan daftar data member yang terdapat pada basis data simarsip . 
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Gambar 5.52 Tampilan halaman administrasi data member 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.4.1 Implementasi Perangkat Lunak Menambah Data Member 

Untuk menambah data member, dapat dilakukan dengan menekan menu Add 

New Member pada halaman tampilan administrasi data member. Setelah itu pada layar 

ditampilkan halaman berisi form yang akan diisikan dengan data member baru. 

Tampilan halaman untuk menambah data member ditunjukkan pada gambar 5.53. 
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Gambar 5.53 Form memasukkan data member 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.4.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Data Member 

Untuk mengubah data member, dapat dilakukan dengan menekan menu Edit 

pada halaman tampilan detail data member. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan data baru member yang telah dipilih sebelumnya. 

Tampilan halaman untuk mengubah data member ditunjukkan pada gambar 5.54. 
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Gambar 5.54 Form mengubah data member 

sumber: Implementasi 
 

5.2.4.4.3 Implementasi Perangkat Lunak Menghapus Data Member 

Untuk menghapus data member, dapat dilakukan dengan menekan menu Hapus 

pada halaman tampilan detail data member.  

Data berhasil dihapus akan langsung meng-update tampilan halaman 

administrasi data member. 

 

5.2.5 Implementasi Perangkat Lunak Untuk Member 

User dengan kategori(access level) “Member” mempunyai member menu yaitu: 

ubah account, ubah password dan lihat arsip. Halaman utama manager ditunjukkan pada 

gambar 5.55. 
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Gambar 5.55 Tampilan halaman utama member 

sumber: Implementasi 

 

5.2.5.1 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Account 

Untuk mengubah account member, dapat dilakukan dengan menekan menu 

Ubah account pada halaman utama member. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman 

berisi form yang akan diisikan dengan account yang baru. Tampilan halaman untuk 

mengubah account member ditunjukkan pada gambar 5.56. 
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Gambar 5.56 Form mengubah account member 

sumber: Implementasi 
 

5.2.5.2 Implementasi Perangkat Lunak Mengubah Password 

Untuk mengubah password member, dapat dilakukan dengan menekan menu 

Ubah password pada halaman utama member. Setelah itu pada layar ditampilkan 

halaman berisi form yang akan diisikan dengan password yang baru. Tampilan halaman 

untuk mengubah password member ditunjukkan pada gambar 5.57. 
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Gambar 5.57 Form mengubah password member 

sumber: Implementasi 
 

5.2.5.3 Implementasi Perangkat Lunak Melihat Data Arsip 

Untuk melihat data arsip, dapat dilakukan dengan menekan menu Lihat Arsip 

pada halaman utama member. Setelah itu pada layar ditampilkan halaman berisi data 

arsip yang telah dipilih sebelumnya. Tampilan halaman untuk melihat data arsip 

ditunjukkan pada gambar 5.58. 
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Gambar 5.58 Form melihat data arsip untuk member 

sumber: Implementasi 
 

 


