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LAMPIRAN A HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA 

Berikut adalah hasil wawancara  pada ketiga instansi yang ditranslasikan 
menjadi tulisan. Pada wawancara penulis disingkat dengan kode P, pada instansi 
kepolisian responden adalah operator kepolisian resort kota Kediri dan disingkat 
dengan kode OK, pada instansi pengadilan responden adalah Administrator IT 
Pengadilan Negeri kota Kediri disingkat dengan kode APN dan operator pengadilan 
yang disingkat dengan kode OP, dan pada Kejaksaan Negeri kota Kediri dengan 
kepala sub bagian pidana dan hukum dengan kode KK dan operator kejaksaan 
dengan kode OKJ. Hasil dari wawancara dapat dilihat pada tabel 7.1. Bukti-bukti 
hasil observasi dapat dilihat pada gambar 7.1 sampai dengan gambar 7.12. 

Tabel 7.1 Hasil wawancara di 3 instansi 

Instansi Pengadilan 

P : Bisa dijelaskan pak SOP atau gambaran umum bisnis proses untuk penyelesaian perkara 
tilang yang ada di 3 instansi? 
APN : Jadi penyelesaian perkara tilang di kota Kediri itu ada perjajian bersama yang disebut nota 
kesepahaman bersama dalam penyelesaian perkara tilang yang melibatkan 3 instansi 
pemerintahan yaitu kepolisian resort kota Kediri, pengadilan negeri kota Kediri, dan kejaksaan 
negeri kota Kediri.  Untuk dari kepolisian sendiri, mereka berwenang untuk melakukan dan 
mencatat penindakan yang dilakukan oleh pengguna jalan dan menyita barang bukti, 
pelanggaran tersebut akan dicatat dengan aplikasi e-tilang dan file excel yang nantinya akan 
dikirimkan ke sini (pengadilan). Dari kepolisian sendiri mereka akan mengirimkan data tilang 
serta berkas tilang ke pengadilan pada hari senin pagi jam 8, tetapi biasanya mereka telat 
mengirimkan data tilangnya sehingga proses penyelesaian perkara tilang jadi terhambat. 
Setelah berkas datang akan dilakukan pengecekan data tilang oleh operator pengadilan dan 
operator kepolisian berapa data yang masuk dan lain sebagainya. Setelah itu menunggu 
instruksi dari ketua pengadilan untuk penentuan hakim dan panitera, biasanya disini dibagi 
untuk hakim dan panitera, misalkan ada 1000 perkara nah itu biasanya dibagi menjadi 3 hakim 
dan 3 panitera, pembagaian ini biasanya berdasarkan nomor urut perkara tilang. Setelah 
ditentukan hakim dan panitera, biasanya panitera akan menunjuk panitera pengganti dimana 
panitera pengganti disini biasanya mengurutkan berkas tilang dan memberi kertas karbon 
sebelum diserahkan kepada hakim untuk diputus. Kemudian hakim akan memutus denda tilang 
biasanya pada hari senin sampai selasa, itu tergantung hakim. Setelah selesai diputus, hakim 
akan mengembalikan berkas yang sudah diisi denda kepada mas yoga (operator pengadilan) 
untuk dimasukkan dalam file excel. Setelah semua data direkap mas yoga akan mengirimkan 
data tilang pada file excel kepada kejaksaan pada hari rabu pagi, dan operator kejaksaan akan 
mengambil berkas tilang juga pada hari rabu pagi, nah setelah itu data biasanya akan dicetak 
dan ditempel pada papan pengumuman pengadilan untuk informasi kepada masyarakat, dan 
mengunggah laporan data dalam satu minggu tersebut di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara). Untuk dari kejaksaan sendiri, kejaksaan akan mengembalikan barang bukti yang 
ditahan setelah pelanggar membayarkan denda, dan membuat laporan tilang dalam satu 
minggu yang akan diunggah ke Kejari. 
 
P : Untuk sistem yang ingin dikembangkan sendiri seperti apa pak? 
APN : untuk sistem yang akan dikembangkan sendiri supaya bisa mewadahi 3 instansi 
pemerintahan tersebut sehingga lebih cepat dan mudah dalam pelayanan penyelesaian tilang. 
Nah disini dibagi menjadi 5 pengguna, yang pertama untuk masyarakat umum, dimana 
masyarakat umum dapat mengakses sistem dan melihat perkara tilang setiap minggunya 
sehingga pengumuman data tilang tidak perlu dicetak tapi diupdate melalui sistem yang ada. 
Yang kedua yaitu administrator, disini dia dapat manambah / menghapus user yang diizinkan 
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untuk mengakses, mengubah, ataupun menghapus data, serta administrator disini bertugas 
sebagai penjaga data dan berhak penuh mengubah data jika terjadi kesalahan. Nah untuk 
operator sendiri kan masing-masing instansi itu dapat mengetahui rekap perkara dalam satu 
tahun berdasarkan minggu dan berdasarkan data tilang, serta setiap operator dapat melihat 
data tilang dan mengunduh laporan tilang tiap minggunya. Untuk detailnya dari operator 
kepolisian kan mempunyai wewenang utama sebagai sumber data, jadi dari operator kepolisian 
dapat mengunggah atau mengirimkan file excel yang telah diisi ke pengadilan, dimana hal ini 
dilakukan pada hari senin pagi. Sedangkan untuk operator pengadilan, sebelum mengisikan 
denda yang telah diputus hakim harus mengisi data persidangan untuk laporan rekap 
persidangan seperti yang di SIPP, nanti saya tunjukkan detailnya di SIPP. Permasalahannya disini 
biasanya hitung-hitungan sisa denda masih terjadi kesalahan, nah nanti disistem yang akan 
dibangun dibuat otomatis saja, yaitu sisa itu didapat dari denda dikurangi biaya perkara dan 
putusan hakim.  Selain itu pada instansi pengadilan dapat menambah atau menghapus data 
hakim dan panitera. Yang terakhir dari instansi kejaksaan, dari instansi kejaksaan sendiri sesuai 
ketentuannya baru boleh melihat/mengakses data tilang pada rabu pagi jam 08.00, dan untuk 
file excel 26 kolom itu cuma memasukkan tanggal pembayaran dan mengembalikan barang 
bukti yang ditahan. 
 
P : untuk pembagian hakim dan panitera itu sendiri seperti apa pak? 
APN : Untuk pembagian hakim dan panitera itu berdasarkan putusan dari ketua pengadilan, 
katakanlah seperti ini dalam minggu ini terdapat 1000 data tilang dengan nomor urut, misalkan 
dibagi 2 berarti nomor urut 1 s/d 500 diputus oleh hakim dan panitera ini, selanjutnya untuk 
nomor urut 501 s/d 1000 diputus oleh hakim dan panitera lain. 
 
P : untuk nomer urut itu sendiri didapat dari mana pak? Apakah nomor register tilang? 
APN : bukan, nomor urut itu nomor register induk yang ada di pengadilan. Misal pada minggu 
sebelumnya itu ada 500 perkara, berarti untuk minggu ini nomor urut dimulai dari 501 dan 
seterusnya. 
 
P : untuk kolom keterangan di file excel itu sendiri buat apa pak? 
APN : kolom keterangan pada file excel itu untuk diisi kejaksaan, biasanya untuk memasukkan 
tanggal pembayaran. 
 
P : Nah ini kan di kolom keterangan ada yang diisi tanggal dan ada yang kosong itu maksudnya 
apa pak? 
APN : untuk yang diisi tanggal itu pelanggar sudah membayar dan mengambil barang bukti di 
kepolisian, sedangkan yang kosong itu pelanggar belum bayar. Untuk detailnya nanti bisa 
ditanyakan ke mas yoga (operator pengadilan). Saya kasih gambaran umum dari sistemnya dulu. 
 
P : Bisa dijelaskan dulu mas SOPnya di pengadilan setelah menerima data tilang dari kepolisian? 
OP : Kita menerima data tilang itu setelah polisi mengirimkan berkasnya kesini, nanti diverifikasi 
berkasnya seperti nama pelanggar, pasal berapa, nomor registernya. Setelah itu kita membuat 
penetapan hakim dan panitera secara manual. Setelah diputus berkasnya akan dilimpahkan ke 
panitera pengganti yang telah ditunjuk itu, panitera pengganti itu mengisi dibalik surat tilang itu 
seperti tanggal sidang, penetapan, dan tanda tangan. Setelah itu dilimpahkan kepada hakim 
untuk diputus, setelah diputus hakim operator akan memasukkan data tilang pada file excel 
yang dari mahkamah agung. Besoknya operator akan menyerahkan ke operator kejaksaan. 
 
P : Mengenai penetapan hakim dan panitera itu yang menunjuk siapa? 
OP : untuk penetapan hakim dan panitera itu yang menunjuk ketua atau wakil ketua. 
 
P : untuk pembagian perkara sendiri per hakim atau panitera itu siapa yang menunjuk? 
OP : Iya sama ketua atau wakil ketua. 
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P : berarti tugas operator pengadilan disini hanya memasukkan denda tilang yang telah diputus 
hakim? 
OP : Iya sama saya bertugas menggunggah data tilang itu ke SIPP buat pelaporan, dan mencetak 
itu buat ditempel di papan pengumuman untuk informasi kepada masyarakat. Kebetulan disini 
ini itu dilakukan pada rabu pagi, hari senin selasa cuma memutus sama memasukkan denda 
yang telah diputus oleh hakim. 
 
P : Bisa dijelaskan mas yang untuk file excel itu bagian pengadilan mengisi yang kolom apa saja? 
OP : Kita berwenang mengisi mulai dari nomor perkara sampai subsider. Untuk tanggal bayar 
itu yang mengisi kejaksaan. Kode satker itu kode satker masing-masing instansi, biasanya sudah 
otomatis seperti itu. Untuk nomor perkara itu menghitungnya per tahun bukan per minggu. 
Untuk perhitungan pembayaran itu nominalnya dari putusan hakim ditambah dengan biaya 
perkara, nah disini biaya perkara itu berbeda antar hakim biasanya antara 1000 sampai dengan 
2000. Tapi disini biasanya ada kesalahan input yang dilakukan kepolisian, jadi kita yang 
membenarkan dengan konfirmasi terlebih dahulu ke kepolisian.  

Instansi Kepolisian 

P : Dengan bapak siapa saya berbicara? 
OK : Bapak Gunawan. 
 
P : Bisa dijelaskan bagaimana SOP (Standar operasional prosedur) di kepolisian mengenai data 
tilang sebelum diserahkan kepada pengadilan? 
OK : kepolisian melakukan penyidikan di lapangan, baik secara insidentil maupun berkala, 
setelah itu petugas dilapangan akan mencatat pelanggaran pada aplikasi kepolisian e-tilang 
dengan menggunakan android. Lalu data tersebut akan diserahkan kepada operator kepolisian 
untuk dimasukkan pada file excel per minggunya. 
 
P : Untuk e-tilangnya sendiri bisa dijelaskan pak seperti apa alur kerjanya? 
OK : kalau e-tilang itu dari POLRI diatur dalam undang-undang yang nanti saya tunjukkan. Untuk 
e-tilang, aparat akan melakukan penindakan yang ditulis pada manual (slip tilang) setelah itu 
dengan menggunakan android kita punya aplikasi e-tilang. Untuk masalah denda sudah MoU 
(memorandum of understanding) dengan 3 pilar itu. Habis dari e-tilang kan ada nomer briva 
(nomor rekening), apabila sudah ditilang bisa bayar ke bank BRI dan barang bukti bisa langsung 
diambil apabila petugasnya masih ditempat penilangan itu.  
 
P : Dari kesepakatan antara 3 pilar itu, wewenang utama kepolisian kan memasukkan data di 
file excel, untuk file excel itu sendiri itu sama antar 3 instansi? 
OK : iya sama. 
 
P : Sebelum pengiriman ke pengadilan itu kan ada pengecekan data, misalkan terjadi kesalahan 
data. Siapa yang memiliki bertanggung jawab? 
OK : iya dari kepolisian. Soalnya kan kita manusia kadang saat pengetikan masih terjadi 
kesalahan beberapa huruf, oleh karena itu kita koordinasi sama PN kota Kediri karena sudah ada 
MoU. Jika ada keliru satu nomor nanti pihak kepolisian yang akan mengganti datanya. 
 
P : Berarti kalau datanya sudah dikirim, pihak kepolisian masih berwenang mengubah data atau 
dari PN sendiri? 
OK : dari PN konfirmasi kepada kepolisian, tetapi yang mengubah datanya adalah pihak PN. 
 
P : Mengenai denda yang diberikan itu dari aplikasi e-tilang atau darimana? 
OK : denda dari MoU 3 pilar, kita tidak bisa main-main sekarang. 
 
P : untuk pembuatan laporan dari instansi kepolisian sendiri itu seprti apa pak? 
OK : untuk pembuatan laporan, kita kumpulkan biasanya dalam 1 minggu. Untuk formatnya 
sesuai dengan file excel yang digunakan pada MoU. 
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P : mungkin ada lagi pak setelah dilakukan pengiriman ke pengadilan, apa ada hal lain lagi yang 
dilakukan ke pengadilan atau kejaksaan? 
OK : tidak ada lagi, pada saat pengiriman data tilang ke pengadilan itu sekalian dengan berkas 
tilang, habis itu direkap diputus dendan oleh hakim dan diserahkan ke kejaksaan. 
 
P : untuk saat ini pengiriman dari kepolisian ke pengadilan setiap hari apa pak? 
OK : untuk saat ini pengiriman dari kepolisian setiap hari senin, dari kepolisian sabtu masih 
masuk sampai pukul 10.00 kita mengerjakan rekap dalam satu minggu. 
 
P : dalam satu minggu sendiri sekitar berapa perkara tilang pak? 
OK : dalam satu minggu berkisar antara 700 s/d 1500. 

Instansi Kejaksaan 

P : Bisa dijelaskan dulu pak seperti apa gambaran umum sistem penyelesaian perkara tilang? 
KK : jadi di untuk saat ini penyelesaian perkara tilang di kota Kediri itu melibatkan 3 instansi 
pemerintahan yang membuat kesepakatan bersama mas. Nah disini instansi yang terlibat 
adalah kepolisian resort kota Kediri dengan satuan lalu lintas, pengadilan negeri kota kediri, dan 
kejaksaan negeri kota Kediri. Dari kepolisian itu melakukan penindakan apabila terbukti 
melakukan pelanggaran lalu lintas, disini kepolisian akan memberikan slip tilang dimana slip 
tilang ini ada 2 jenis yaitu slip merah dan slip biru, untuk yang sekarang yang digunakan adalah 
slip biru dimana sudah ada nomer brivanya yang terintegrasi dengan bank. Pada saat dilakukan 
operasi pun kepolisian sebenarnya sudah memfasilitasi dengan mesin EDC, jika pelanggar ingin 
membayar saat itu juga barang bukti akan langsung dikembalikan oleh kepolisian. Untuk barang 
bukti yang belum diambil di kepolisian nanti mengambilnya lewat kejaksaan, setelah diputus 
oleh hakim. Pada pengadilan sendiri akan menerima berkas dari kepolisian itu pada senin pagi, 
detail dari pengadilan saya kurang tahu tapi yang pasti disana itu dilakukan putusan terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Di kejaksaan sendiri, kita baru bisa menerima 
data tilang yang sudah diputus oleh pengadilan pada rabu pagi sesuai aturan dari mahkamah 
agung. Jadi data tilang itu kita ambil dari pengadilan beserta barang bukti yang ditahan. Setelah 
itu kami melakukan pelayanan kepada masyarakat mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 untuk 
pengambilan barang bukti. Disini disediakan 2 opsi pembayaran yang pertama melalui bank 
sesuai dengan kode briva yang ada pada slip tilang, dan yang kedua bisa membayar disini. 
Karena disini juga kita bekerja sama dengan bank, jadi ada petugas bank pada hari rabu itu untuk 
melakukan transaksi pembayaran. Untuk pelanggar yang akan mengambil barang bukti itu 
dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan ke bank. Disini itu kami ada bagian 
operator yang khusus untuk melayani perkara tilang, nanti bisa langsung tanya dengan 
operatornya untuk detailnya soalnya yang tahu detailnya itu operator. 
 
P : Dari sistem yang sudah ada sekarang ini, apakah ada permasalahan mas? 
OKJ : Ada mas, disini itu masalah utamanya pembuatan laporan, karena laporan yang dari file 
excel itu agak berbeda. Disini pasti lembur kalau untuk hari rabu, soalnya untuk laporan yang ke 
Mahkamah Agung itu mintanya hari itu juga. Jadi mau tidak mau harus lembur. 
 
P : Bisa dijelaskan mas permasalahannya dari pembuatan laporan itu kenapa lama? 
OKJ : Kita disini untuk laporan itu mengacu pada file excel 26 kolom itu yang dipakai oleh 
kepolisian dan pengadilan,  tetapi untuk laporan yang ke mahkamah agung itu harus dipisah 
berdasarkan jenis slipnya serta berdasarkan apakah barang bukti itu sudah diambil atau belum. 
Jadi dari file excel itu saya pisahin sendiri datanya mas berdasarkan ketentuan dari mahkamah 
agung. Biasanya itu saya kasih satu kolom tambahan yaitu 0 data yang belum dicek, 1 barang 
bukti sudah diambil dan data tidak berubah, 2 barang bukti sudah diambil dan data berubah, 
dan 3 barang bukti belum diambil. 
 
P : Maksudnya barang bukti sudah diambil dan data berubah atau tidak berubah itu seperti apa? 



171 
 

 

OKJ : itu gini mas, maksudnya kode 1 barang bukti sudah diambil dan data tidak berubah itu dia 
bayarnya di bank, jadi kalau pelanggar bayar di bank dan menggunakan slip biru maka datanya 
tetap menggunakan slip biru, tetapi kalau pelanggar membayar di tempat dan slip biru maka 
datanya akan berubah yaitu slip menjadi slip warna merah ini sesuai dari peraturan pusat. Jadi 
saya sampai lembur itu ya karena itu mas memisah-misah data karena data yang masuk itu pasti 
sekitar 1000 data, dan yang mengolah cuma saya. Jadi nanti disistem yang akan mas buat itu 
pertama harus ada buat konfirmasi pembayaran, seperti yang saya jelaskan tadi untuk 
konfirmasi pembayaran ada 2 yaitu di bank dan disini, kalau di bank nanti dimasukkan tanggal 
bayarnya sesuai dengan slip pembayaran, dan kalau pembayaran disini tanggal sesuai hari ini. 
Sama itu tadi leporan yang disini kalau bisa nanti sudah dikelompokkan berdasarkan kode dan 
slip tadi, biar saya gampang tinggal mengambil data sekian sampai sekian biar tidak mengolah 
lagi mas. 

 

 

Gambar 7.1 Instruksi untuk kepolisian dari Polda Jatim 

 

 

Gambar 7.2 Dasar hukum penyelesaian tilang dengan elektronik 
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Gambar 7.3 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri 

 

Gambar 7.4 File excel untuk mengirimkan data tilang bagian 1 
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Gambar 7.5 File excel untuk mengirimkan data tilang bagian 2 

 

Gambar 7.6 File excel untuk mengirimkan data tilang bagian 3 
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Gambar 7.7 File excel untuk mengirimkan data tilang bagian 4 

 

Gambar 7.8 Laporan persidangan tilang 
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Gambar 7.9 Laporan rekap perkara dalam satu tahun pada SIPP 

 

Gambar 7.10 Pengisian data oleh panitera 
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Gambar 7.11 Data hakim pengadilan negeri kota Kediri 

 

Gambar 7.12 Data panitera pengadilan negeri kota Kediri
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LAMPIRAN B DIAGRAM SEQUENCE 

1. Diagram sequence filter data tilang 
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2. Diagram sequence login 
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3. Diagram sequence logout 
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4. Diagram sequence melihat data hakim 
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5. Diagram sequence melihat data panitera 
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6. Diagram sequence melihat data tilang mingguan pengadilan 
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7. Diagram sequence melihat data tilang mingguan kepolisian 
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8. Diagram sequence melihat konfigurasi user 
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9. Diagram sequence menambah panitera 
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10. Diagram sequence menambah user 
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11. Diagram sequence menambah hakim 
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12. Diagram sequence mengedit data tilang 
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13. Digram sequence mengganti kata sandi 
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14. Diagram sequence menghapus data tilang mingguan 
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15. Diagram sequence menghapus hakim 
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16. Diagram sequence menghapus panitera 
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17. Diagram sequence menghapus user 
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LAMPIRAN C KUISIONER SUS 

Template dari kuisioner SUS dapat dilihat pada tabel 7.2. Perhitungan dari SUS 
dengan menggunakan skala linkert, dimana untuk menilai hasil pertanyaan 
dengan nomor ganjil dengan mengurangi  satu, dan pertanyaa dengan nomor 
genap dengan diberi nilai 5 kemudian dikurangi nilai hasil dari pertanyaan. 
Kemudian nilai ditotal semuanya dan dikalikan 2,5. 

Tabel 7.2 template kuisioner SUS 

No Pertanyaan Nilai Jawaban Hasil 

5 4 3 2 1 

1 Saya pikir saya akan sering 
menggunakan aplikasi ini. 

      

2 Saya pikir ada beberapa fitur dalam 
aplikasi yang membuat saya 
kerepotan. 

      

3 Saya rasa aplikasi ini mudah 
digunakan. 

      

4 Saya pikir bahwa saya 
membutuhkan bantuan seseorang 
untuk mengoperasikan aplikasi ini. 

      

5 Saya pikir bahwa fitur yang ada 
dalam aplikasi sudah terintegrasi 
dengan baik. 

      

6 Saya menemukan ketidak 
konsistensian pada aplikasi ini. 

      

7 Saya pikir bawa orang-orang akan 
dengan mudah menggunakan 
aplikasi ini. 

      

8 Saya pikir aplikasi ini sangat sulit 
untuk digunakan. 

      

9 Saya merasa nyaman menggunakan 
aplikasi ini. 

      

10 Saya harus belajar banyak hal dulu 
sebelum menggunakan aplikasi ini. 

      

Total Nilai :   

 


	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 3 PILAR DALAM PENYELESAIAN PERKARA TILANG DI KOTA KEDIRI MENGGUNAKAN RESTFUL WEB SERVICE
	PENGESAHAN
	PERNYATAAN ORISINALITAS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan
	1.4 Manfaat
	1.5 Batasan Masalah
	1.6 Sistematika Pembahasan

	BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN
	2.1 Representational State Transfer (REST)
	2.2 Javascript Object Notation (JSON)
	2.3 Java Server Page (JSP)
	2.4 Spring Boot Framework
	2.5 AngularJs
	2.6 PostgreSQL
	2.7 JSON Web Token (JWT)
	2.8 Unified Modelling Language (UML)
	2.8.1 Use case Diagram
	2.8.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
	2.8.3 Physical Data Model Diagram
	2.8.4 Class Diagram
	2.8.5 Sequence Diagram

	2.9 Pengujian Perangkat Lunak
	2.9.1 Unit Test
	2.9.2 Usability Test

	2.10 Software Development Life Cycle (SDLC)
	2.10.1 Agile Method


	BAB 3 METODOLOGI
	3.1 Wawancara dan Observasi
	3.2 Studi Literatur
	3.3 Analisis Kebutuhan
	3.4 Perancangan Sistem
	3.5 Implementasi
	3.6 Pengujian
	3.7 Evaluasi Pengguna
	3.8 Pengambilan Kesimpulan

	BAB 4 REKAYASA KEBUTUHAN
	4.1 Gambaran Umum Sistem
	4.1.1 Gambaran umum sistem saat ini
	4.1.2 Gambaran umum sistem baru

	4.2 Analisis Kebutuhan
	4.3 Identifikasi Aktor
	4.4 Identifikasi Kebutuhan
	4.4.1 Kebutuhan fungsional
	4.4.2 Kebutuhan non fungsional

	4.5 Diagram use case
	4.6 Skenario use case
	4.6.1 Skenario use case login
	4.6.2 Skenario use case melihat data tilang non user
	4.6.3 Skenario use case filter data tilang
	4.6.4 Skenario use case melihat data tilang user
	4.6.5 Skenario use case konfirmasi pembayaran tilang
	4.6.6 Skenario use case mengganti kata sandi
	4.6.7 Skenario use case logout
	4.6.8 Skenario use case menambah user
	4.6.9 Skenario use case melihat data user
	4.6.10 Skenario use case menghapus user
	4.6.11 Skenario use case melihat statistik data tilang per tahun
	4.6.12 Skenario use case mengunduh template file data tilang
	4.6.13 Skenario use case mengunggah file data tilang
	4.6.14 Skenario use case melihat data tilang mingguan polisi
	4.6.15 Skenario use case mengedit data tilang
	4.6.16 Skenario use case mengirimkan data tilang
	4.6.17 Skenario use case menghapus data tilang mingguan
	4.6.18 Skenario use case mengunduh laporan data tilang mingguan
	4.6.19 Skenario use case menambah hakim
	4.6.20 Skenario use case melihat data hakim
	4.6.21 Skenario use case menghapus hakim
	4.6.22 Skenario use case menambah panitera
	4.6.23 Skenario use case melihat data panitera
	4.6.24 Skenario use case menghapus panitera
	4.6.25 Skenario use case memasukkan konfigurasi persidangan
	4.6.26 Skenario use case melihat  data tilang mingguan pengadilan
	4.6.27 Skenario use case memasukkan denda tilang
	4.6.28 Skenario use case menampilkan barang bukti yang belum diambil (iterasi kedua)
	4.6.29 Skenario use case mengunduh laporan persidangan (iterasi kedua)
	4.6.30 Skenario use case menampilkan total perkara (iterasi kedua)
	4.6.31 Skenario use case mengunduh laporan total perkara (iterasi kedua)


	BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
	5.1 Perancangan Sistem
	5.1.1 Diagram sequence
	5.1.1.1 Diagram sequence melihat data tilang non user
	5.1.1.2 Diagram sequence melihat data tilang user
	5.1.1.3 Diagram sequence konfirmasi pembayaran tilang
	5.1.1.4 Diagram sequence melihat statistik data tilang per tahun
	5.1.1.5 Diagram sequence mengunduh template file data tilang
	5.1.1.6 Diagram sequence mengunggah file data tilang
	5.1.1.7 Diagram sequence mengirimkan data tilang
	5.1.1.8 Diagram sequence mengunduh laporan data tilang mingguan
	5.1.1.9 Diagram sequence memasukkan konfigurasi persidangan
	5.1.1.10 Diagram sequence memasukkan denda tilang
	5.1.1.11 Diagram sequence menampilkan barang bukti yang belum diambil (iterasi kedua)
	5.1.1.12 Diagram sequence mengunduh laporan persidangan (iterasi kedua)
	5.1.1.13 Diagram sequence menampilkan total perkara (iterasi kedua)
	5.1.1.14 Diagram sequence mengunduh laporan total perkara (iterasi kedua)

	5.1.2 Entity relationship diagram (ERD)
	5.1.3 Perancangan Arsitektur
	5.1.4 Diagram kelas
	5.1.4.1 Diagram kelas package entity
	5.1.4.2 Diagram kelas package repository
	5.1.4.3 Diagram kelas package service
	5.1.4.4 Diagram kelas package service implementation
	5.1.4.5 Diagram kelas package controller

	5.1.5 Perancangan antarmuka
	5.1.5.1 Perancangan antarmuka halaman user - data tilang
	5.1.5.2 Perancangan antarmuka halaman administrator – konfigurasi
	5.1.5.3 Perancangan antarmuka halaman administrator – data tilang
	5.1.5.4 Perancangan antarmuka halaman kepolisian – dashboard
	5.1.5.5 Perancangan antarmuka halaman kepolisian – upload data
	5.1.5.6 Perancangan antarmuka halaman kepolisian – data tilang
	5.1.5.7 Perancangan antarmuka halaman pengadilan – dashboard
	5.1.5.8 Perancangan antarmuka halaman pengadilan – data minggu ini
	5.1.5.9 Perancangan antarmuka halaman pengadilan – data tilang
	5.1.5.10 Perancangan antarmuka halaman pengadilan – konfigurasi
	5.1.5.11 Perancangan antarmuka halaman kejaksaan – dashboard
	5.1.5.12 Perancangan antarmuka halaman kejaksaan – data tilang
	5.1.5.13 Perancangan antarmuka halaman kepolisian – barang bukti (iterasi kedua)
	5.1.5.14 Perancangan antarmuka halaman pengadilan – perkara per tahun (iterasi kedua)


	5.2 Implementasi Sistem
	5.2.1 Spesifikasi Sistem
	5.2.1.1 Spesifikasi perangkat keras
	5.2.1.2 Spesifikasi perangkat lunak
	5.2.1.3 Batasan implementasi

	5.2.2 Implementasi Basis Data
	5.2.3 Implementasi Kode Program
	5.2.3.1 Implementasi kode program web service
	Implementasi service implementation
	Implementasi controller

	5.2.3.2 Implementasi kode program AngularJs

	5.2.4 Implementasi Antarmuka
	5.2.4.1 Implementasi antarmuka halaman user – data tilang
	5.2.4.2 Implementasi antarmuka halaman administrator – konfigurasi
	5.2.4.3 Implementasi antarmuka halaman administrator – data tilang
	5.2.4.4 Implementasi antarmuka halaman kepolisian – dashboard
	5.2.4.5 Implementasi antarmuka halaman kepolisian – upload data
	5.2.4.6 Implementasi antarmuka halaman kepolisian – data tilang
	5.2.4.7 Implementasi antarmuka halaman pengadilan – dashboard
	5.2.4.8 Implementasi antarmuka halaman pengadilan – data minggu ini
	5.2.4.9 Implementasi antarmuka halaman pengadilan – data tilang
	5.2.4.10 Implementasi antarmuka halaman pengadilan – konfigurasi
	5.2.4.11 Implementasi antarmuka halaman kejaksaan – dashboard
	5.2.4.12 Implementasi antarmuka halaman kejaksaan – data tilang
	5.2.4.13 Implementasi antarmuka halaman kepolisian – barang bukti (iterasi kedua)
	5.2.4.14 Implementasi antarmuka halaman pengadilan – perkara per tahun (iterasi kedua)



	BAB 6 PENGUJIAN
	6.1 Pengujian Fungsional
	6.1.1 Pengujian validasi
	6.1.1.1 Pengujian validasi iterasi pertama
	6.1.1.2 Pengujian validasi iterasi kedua

	6.1.2  Pengujian unit
	6.1.2.1 Pengujian unit method upload(file)
	6.1.2.2 Pengujian unit method sendDataToCourt()
	6.1.2.3 Pengujian unit method save(trialConfiguratioDto)
	6.1.2.4 Pengujian unit method inputCost(ticketRegisterNumber, cost)
	6.1.2.5 Pengujian unit method inputPayment(year, ticketRegisterNumber, paymentDto)
	6.1.2.6 Pengujian unit method findAvailableEvidence(year, month) iterasi kedua
	6.1.2.7 Pengujian unit method UploadFactory.post(file)
	6.1.2.8 Pengujian unit method SendDataFactory.put(request)
	6.1.2.9 Pengujian unit method SaveTrialFactory.post(request)
	6.1.2.10 Pengujian unit method InputCostFactory.post(request)
	6.1.2.11 Pengujian unit method InputPaymentFactory.put(request)
	6.1.2.12 Pengujian unit method GetAvailableEvidenceFactory.get(request) iterasi kedua

	6.1.3 Pengujian integrasi
	6.1.3.1 Pengujian integrasi method upload(requestId, file)
	6.1.3.2 Pengujian integrasi method sendDataToCourt(requestId)
	6.1.3.3 Pengujian integrasi method save(requestId, trialConfigurationDto)
	6.1.3.4 Pengujian integrasi method inputCost(requestId, ticketRegisterNumber, cost)
	6.1.3.5 Pengujian integrasi method inputPayment(requestId, year, ticketRegisterNumber, paymentDto)
	6.1.3.6 Pengujian integrasi method findAvailableEvidence(requestId, year, month) iterasi kedua


	6.2 Pengujian Non Fungsional
	6.2.1 Usability Testing
	6.2.2 Pengujian data integrity
	6.2.2.1 Pengujian web service mengunggah data tilang
	6.2.2.2 Pengujian web service mengirimkan data tilang
	6.2.2.3 Pengujian web service menambahkan konfigurasi persidangan
	6.2.2.4 Pengujian web service memasukkan denda tilang
	6.2.2.5 Pengujian web service konfirmasi pembayaran tilang
	6.2.2.6 Pengujian web service menampilkan barang bukti yang belum diambil (iterasi kedua)



	BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
	7.1 Kesimpulan
	7.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN A HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA
	LAMPIRAN B DIAGRAM SEQUENCE
	LAMPIRAN C KUISIONER SUS



