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BAB V 
DESAIN, IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai tahap dari perancangan serta pengembangan 

sistem yang dimulai dari desain, implementasi, hingga pengujian sistem. Bab ini merupakan 

bagian yang penting dalam suatu proses perancangan sistem, yang diharapkan dapat 

menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

5.1. DESAIN SISTEM 

Tahap selanjutnya dalam siklus hidup pengembangan sistem adalah desain sistem, desain 

sistem merupakan proses untuk menciptakan model fisik dari sistem yang telah direncanakan 

pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini sistem yang telah dirancang dan dianalisaakan dibuat 

rancangan mengenai desain fisik yang bertujuan untuk mempresentasikan spesifikasi-

spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Tahap dari desain system terdiri 

dari desai ndatabase, desain user interface, dan desain algoritma. 

 

5.1.1. DesainBasis Data 

Desain basis data bertujuan untuk menjelaskan mengenai gambaran data-data yang 

digunakan dan dikembangakan di dalam sistem. Desain basis data meliputi desain logis dan 

desain fisik. 

 

5.1.1.1. DesainBasis Data Logis 

Merupakan pemilihan dari semua fitur-fitur fungsional yang terdapat pada tahap analisis 

untuk dideskripsikan sebagai kebutuhan yang digunakan, desain logis lebih menjelaskan 

kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi di dalam system informasi secara logika 

bekerja. 

1. DaftarEntitas 

Desain logis menggambarkan secaralogika mengenai fitur-fitur fungsionaldi dalam 

sistem yang akan bekerja dengan menggunakan ERD (entity relation diagram). Sebelum 

membuat ERD, perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu entitas-entitas yang digunakan 

dalam perancangan system database  yang telah dibuat pada Tabel 5.1 
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Tabel 5.1 Daftar Entitas dan Atribut Sistem 

No. Entitas Atribut 

1 Data Karyawan 

NIP, nama, alamat, kota, tempat_lahir, tanggal_lahir, umur, 

agama, no_telepon, kode_jabatan, jabatan golongan, 

satatus, pendidikan 

2 Kompetensi Karyawan 

NIP, tanggal, kode_jabatan, jabatan, Berprestasi, 

Perhatian_terhadap_tugas, Proaktif, Mencari_Informasi, 

Empati, Mementingkan_kpd_kpuas_plgn, Mempengaruhi, 

Kesadaran_berorganisasi, Membangun_hubungan, 

Mengembangkan_orang_lain, Kemampuan_mengarahkan, 

Kerjasama_kelompok, Kepemimpinan, Berpikir_analitis, 

Berpikir_konseptual, Keahlian_teknikal, Pengendalian_diri, 

Percaya_diri, Kemampuan_menyesuaikan_diri 

 Entitas merupakan komponen yang ada di dalam sistem informasi manajemen yang 

akan dibuat serta akan diintegrasikan di dalam sebuah database. Sementara atribut 

merupakan karakteristik dari entitas yang akan menjadi nama field dalam database. Sebagai 

contoh, entitas pengguna mempunya atribut id_pengguna, nama lengkap, username, 

password. 

2. Entity Relational Diagram (ERD) 

 ERD menunjukkan objek/entitas data dan relasi atau hubungan yang ada pada 

objek/entitas tertentu. Langkah awal untuk membuat ERD adalah mengidentifikasi 

kardinalitas atau jenis relasi untuk masing-masing entitas yang terlibat 

Tabel 5.2Daftar Entitas dan Derajat Relasi 

Entitas Relasi Entitas 
DerajatRelasiMaks 

Min 
Data Karyawan memiliki kompetensi  

Kompetensi Karyawan dimiliki data karyawan  

 

5.1.1.2 Desain Basis Data Fisik 

 Desain fisik merupakan aktualisasi dari desain logis yang sangat bergantung dengan 

software yang dipakai. Langkah yang dilakuka untuk mendesain fisik adalah membuat 

rancagan tabel berdasarkan entitas yang ada. 

1. Entitas Data Karyawan 

Pada tabel 5.3 akan menjelaskan tentang spesifikasi dari entitas Produk 
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Tabel 5.3Spesifikasi Entitas Produk 

Field Data Type Field Size Keterangan 
NIP NUMBER 15 Primary Key 
Nama TEXT 25  
Jenis Kelamin TEXT 7  
Alamat TEXT 40  
Kota TEXT 10  
Tempat Lahir TEXT 10  
Tanggal Lahir DATE 8  
Umur NUMBER 2  
No Telepon NUMBER 12  
Agama TEXT 15  
Jabatan TEXT 10  
Golongan NUMBER 1  
Status TEXT 8  

 

2. Entitas Kompetensi 

Tabel 5.4 berikut ini akan menjelaskan spesifikasi dari entitas skala penilaian 

Tabel 5.4 Spesifikasi Skala Penilaian 

Field Data Type Field Size Keterangan 
NIP NUMBER 15 Primary Key 
Tanggal DATE/TIME 8  
Kode Jabatan TEXT 4  
Jabatan TEXT 10  
Berprestasi NUMBER 3  
Perhatian_terhadap_tugas NUMBER 3  
Proaktif NUMBER 3  
Mencari_Informasi NUMBER 3  
Empati NUMBER 3  
Mementingkan_kpd_kpuas_plgn NUMBER 3  
Mempengaruhi NUMBER 3  
Kesadaran_berorganisasi NUMBER 3  
Membangun_hubungan NUMBER 3  
Mengembangkan_orang_lain NUMBER 3  
Kemampuan_mengarahkan NUMBER 3  
Kerjasama_kelompok NUMBER 3  
Kepemimpinan NUMBER 3  
Berpikir_analitis NUMBER 3  
Berpikir_konseptual NUMBER 3  
Keahlian_teknikal NUMBER 3  
Pengendalian_diri NUMBER 3  
Percaya_diri NUMBER 3  
Kemampuan_menyesuaikan_diri NUMBER 3  
Komitmen_terhadap_organisasi NUMBER 3  
Score_Kinerja NUMBER 3  
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5.1.2 Desain User Interface 

 Salah satu komponen utama dalam sistem ini adalah tampilan antar muka atau yang 

biasa dikenal sebagai user interface. User interface merupakan media dari sistem untuk dapat 

berinteraksi dengan pengguna, maka dari itu desain user interface merupakan hal yang 

penting. Desain user interface ini juga bertujuan agar dapat menggunakan software dengan 

mudah. Desain user interface hierarki menu, form dan report. 

5.1.2.1 Bagan Hierarki Menu User Interface 

 Hierarki menu bertujuan untuk menggambarkan fungsi menu, sehingga dalam 

pembuatan menu akan membuat user lebih mudah dalam menggunakan aplikasi. Menu awal 

yang dimunculkan pada sistem pendukung keputusan penentuan prioritas ini adalah menuju 

utama yang berisi form login. Form login merupakan menu awal yang membedakan user dari 

aplikasi ini, karena input yang dimasukkan user pada form login akan menentukan jenis form 

yang akan dipakai oleh user yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Gambar 5.1 

merupakan bagian hierarki menu dalam sistem informasi ini. 

 

Gambar 5.1 Hierarki Menu User Interface 

Dari hierarki gambar 5.1, diketahui setelah login dilakukan makan pengguna akan 

mendapatkan satu menu. Pengguna akan langsung mendapatkan menu tampilan tunggal dan 

yang dapat mengoperasikan hanyalah pengguna yang  telah meimiliki username dan 

password yaitu manajer HRD. 

Dalam sistem informasi ini, pihak manajer dapat meng inputkan data-data atau menguba 

data-data yang sudah tersimpan. Selain itu majaner juga dapat melihat laporan jumlah point 

kinerja karyawan yang telah dimasukan. Gambar 5.2 menjabarkan hirarki menu untuk pihak 

manajer. 
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Gambar 5.2 Hierarki Menu User Interface 

 

5.1.2.2 Desain Form 

Desain form menggambarkan secara fisik letak dan posisi menu utama serta sub menu 

yang nantinya digunakan sebagai navigasi pengguna sistem informasi pengukuran kinerja. 

Perancangan  user interface  form mengacu pada hierarki menu yang telah dibuat pada 

Gambar 5.1 

1. Desain Menu Login 

Menu login  berfungsi untuk memasukkan username dan password yang dimiliki oleh 

pengguna sistem informasi.  

Form  ini sebagai pintu masuk ke dalam sistem dan juga sebagai pembatas hak akses 

antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. 

 
Gambar 5.3 Desain Interface Login 
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2. Desain Menu Manajer 

Menu Manajer terdiri dari 3 panel yaitu form entri yang digunakan untuk memasukan 

data yang diperluakan, panel laporan data pegawai yang menampilkan data pegawai yang 

telah tersimpan di dalam sistem, dan yang terakhir adalah panel laporan kinerja  yang akan 

menampilkan score kinerja setiap karyawan. Gambar 5.3 merupakan desain dari menu yang 

akan dibuat untuk pihak manajer. 

Sistem Informasi Pengukurna Kinerja Karyawan

FORM ENTRI

LAPORAN DATA PEGAWAI

LAPORAN KINERJA 

KELUAR

 
Gambar 5.4 Desain Menu Manajer 

 

5.1.2.3 Desain Report 

Report merupakan salah satu hal terpenting untuk mendapatkan informasi dari sistem. 

Report dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pemberian insentif 

karyawan. Desain beberapa report berikut ini akan menjelaskan mengenai report yang 

digunakan pada sistem informasi kapasitas lini produksi. 

1. Report Data Karyawan 

Report ini berisi mengenai data karyawan, yaitu data profil setiap pegawai yang akan 

diukur kinerjanya oleh manajer. 

2. Report Kinerja Karyawan 

Report ini berisi mengenai data nilai-nilai kompetensi setiap karyawan yang telah 

diberikan oleh manajer dan yang akan dijumlahkan dan menghasilkan nilai kinerja karyawan. 
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Gambar 5.5 Desain Pelaporan Kinerja Karyawan 

 

 

5.2 Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap untuk mengaplikasikan rancangan sistem yang dibuat 

ke dalam software sehingga sistem dapat digunakan secara langsung oleh user untuk 

dilakukan analisa dan penujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan dua tahap implementasi 

yaitu implementasi basis data dan implementasi antar muka pengguna. 

 

5.2.1 Implementasi Database 

Pembuatan database ini diperlukan untuk memasukkan, menghapus, mengubah, dan 

memperoleh data atau informasi seluruh content yang ada di dalam sistem nantinya.  

Pembuatan database pada sistem ini menggunakan Microsoft Access yang dapat dilakukan 

dengan cara berikut: 

Pembuatan basis data merupakan langkah untuk membuat tabel-tabel yang sebelumnya 

telah ditentukan terlebuh dahulu entitas dan relasinya. Berikut merupakan langkah pembuatan 

tabel kompetensi karyawan. Sedangkan untuk tabel lainnya akan ditampilkan pada lampiran. 

Langkah pembuatan tabel pada penelitian ini menggunakan bantuan dari Microsoft 

Office 2013, adapun langkah-langkah dalam pembuatan database sistem informasi kapasitas 

lini produksi adalah 

 

1. Buka aplikasi Microsoft Office 2013 kemudian pilih blank desktop database 

2. Tuliskan nama database dengan Sistem Informasi Kinerja Karyawan 

3. Pilih create – table design  untuk membuat tabel  
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4. Isikan field name  sesuai dengan atrbut dari tabel 

5. Pilih save atau (ctrl+s) untuk menyimpan tabel dan beri nama tabel tersebut 

6. Database telah dibuat, berikut contoh dari pembuatan tabel di Microsoft Access 2013 

 
Gambar 5.6 Contoh Implementasi Pembuatan Tabel 

Gambar 5.6 menunjukkan tampilan implementsi pembuatan tabel pada Microsoft 

Access, setelah mengetahui langkah-langkah dalam implementasi pembuatan tabel pada 

Microsoft Access berikut ini disajikan implementasi dari pembuatan tabel kompetensi 

karyawan. 

Gambar 5.7 merupakan implementasi dari pembuatan tabel kompetensi karyawan. Tabel 

kompetensi karyawan merupakan tabel yang menyimpan list data nilai kompetensi-

kompetensi setiap karyawan. Tabel kompetensi karyawan  memiliki atribut data kompetensi  

yang dapat dilihat pada gambar 5.7. 

 

  
Gambar 5.7 Printscreen Tabel Mesin pada Microsoft Access 2013 
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5.2.2 Implementasi User Interface 

Implementasi user interface ini bertujuan agar pengguna dapat menggunakan aplikasi 

serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan muda. Implementasi user interface ini 

berdasarkan tahap desain sebelumnya. Berikut ini adalah implementasi user interface sistem 

yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Access. 

1. User Interface  Login 

 
Gambar 5.8 Printscreen User Interface Login pada Microsoft Access 2013 

Pada tampilan menu login,  pengguna harus memasukkan username dan password yang 

telah dimiliki. Menu login  sebagai sistem keamanan pertama pada sistem informasi ini. 

2. User Interface Menu  

 
Gambar 5.9 Printscreen User Interface Main Menu pada Microsoft Access 2013 

 

Gambar 5.9 menunjukkan tata letak menu Karyawan MTP/AP, pada menu tersebut 

terdapat panel navigasi untuk mempermudah Karyawan dalam menggunakan sistem, yaitu 

menu home, pencarian data, reporting dan keluar.  
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5.2.3 Implementasi Pelaporan (Reoport) 

Report adalah hasil keluaran dari sistem informsi kinerja karyawan yang digunakan oleh 

manajer  sebagai pertimbangan dalam memberikan insentif karyawan.  

 

1. Report Kinerja Karyawan 

Report kinerja karyawan menyajikan data mengenai nilai-nilai kompetensi yang telah 

dimasukan oleh manajer dan telah terhitung menjadi nilai kinerja karyawan.  Gambar 

5.10menyajikan laporan kinerja karyawan. 

 
Gambar 5.10 Printscreen User Interface report kinerja karyawan  pada Microsoft Access 2013 

 

 

2. Report Data Karyawan 

Report data karyawan menyajikan data mengenai informasi profil setiap karyawan yang 

diukur kinerjanya oleh manajer. 

 
Gambar 5.11 Printscreen User Interface report ada Microsoft Access 2016 

 

5.3 Pengujian (Testing) 

Tahap terakhir dalam perancangan sistem adalah melakukan pengujian terhadap sistem 

yang telah dibuat secara prototipe. Langkah pengujian ini dilakukan oleh manajer dan end 
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user. Langkah pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe sistem yang dibuat 

sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Tahap pengujian ini ditinjau dari tiga segi, yaitu 

pengujian verifikasi, pengujian validasi dan pengujian prototipe yang masing-masing 

pengujian memiliki tujuan yang saling berhubungan. 

 

5.3.1 Uji Verifikasi 

Verifikasi adalah proses pemeriksaan desain dan ketelitian antara logika operasional 

model (program komputer) dengan logika diagram alur. Verifikasi dari suatu model ini 

memeriksa penerjemahan model matematis konseptual (diagram alur dan asumsi) ke dalam 

bahasa pemrograman secara benar. Uji Verifikasi lebih kepada menguji apakah sistem telah 

bekerja sesuai dengan rencana awal dalam perancangan sistem. Uji verifikasi tersebut 

dilakukan dengan langkah-langkah kunci seperti pada Tabel 5.5. 

 Tabel 5.5. Hasil Pengujian Verifikasi  

No Jenis Pengujian Fungsi Uji Hasil Uji 

1  Form Login Mengetahui apakah form login 
berfungsi untuk memasukkan user 
sesuai level dan password 

Sistem Login berhasil memberikan 
akses user Berdasarkan username 
dan password 

 1.1 Username Memasukkan username user 

 1.2 Password Memasukkan password user 

 



52 

 

Lanjutan Tabel 5.5. Hasil Pengujian Verifikasi 

No Jenis Pengujian Fungsi Uji Hasil Uji 

2  Form Menu   

 2.1 Home Menekan botton “Home” Berhasil ke menu Login 

 2.2 Input Data Melakukan proses memasukkan data 
ke dalam sistem 

Sistem berhasil menyimpan data 
yang telah dimasukkan oleh 
pengguna 

 2.3 Reporting Melakukan proses pelaporan dengan 
memilih laporan yang akan 
ditampilkan atau dicetak 

Sistem menampilkan laporan 
sesuai dengan kebutuhan 
pengguna 

 2.4 Exit Menekan botton “Exit” Berhasil keluar dari sistem 
informasi 

3  Form Manajer   

 3.1 Home Menekan botton “Home” Berhasil ke menu Login 

 3.2 Input Data Melakukan proses memasukkan data 
ke dalam sistem 

Sistem berhasil menyimpan data 
yang telah dimasukkan oleh 
pengguna 

 3.4 Reporting Melakukan proses pelaporan dengan 
memilih laporan yang akan 
ditampilkan atau dicetak 

Sistem menampilkan laporan 
sesuai dengan kebutuhan 
pengguna 

 3.5 Exit Menekan botton “Exit” Berhasil keluar dari sistem 
informasi 

Langkah pengujian untuk input data adalah dengan cara memasukkan data ke dalam 

sistem, apakah sistem bisa menyimpan data yang telah dimasukkan atau tidak.  

 

5.3.2 Uji Validasi 

Uji validasi bertujuan untuk melihat dan memeriksa apakah proses yang telah dirancang 

setelah verifikasi sesuai dengan kebutuhan user. Uji validasi admin dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan. Melalui Tabel 5.5 dijelaskan berbagai kebutuhan tiap pengguna 

terhadap sistem yang dibuat. 

Tabel 5.6 Pengujian Validasi 

Pengguna Kebutuhan Pengguna 

Manajer Mengelola dan mengatur sistem informsi dengan baik 

Manajer berhasil untuk memasukkan data, mengedit data, yang berhubungan dengan 
pengukuran kinerja seperti data karyawan, kompetensi karyawan,  

Manajer bisa mendapatkan laporan tentang data karyawan, dan nilai kompetensi 
karyawan. 

Pengujian validasi yang telah dilakukan terhadap sistem informasi pengukuran kinerja 

karyawan, menghasilkan bahwa sistem informasi yang telah dirancang dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna yaitu Manajer. Sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

hal laporan kinerja karyawan. Laporan tersebut akan menjadi berkas yang dapat memberikan 

informasi pertimbangan mengenai penentuan insentif karyawan. 
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5.3.3 Uji Prototype 

Bertujuan untuk mengetahui apakah prototipe dapat memberikan solusi atas masalah dan 

kelemahan sistem yang dipaparkan pada bab I 

Uji prototipe dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah prototipe yang dibuat 

telah memenuhi kebutuhan user. Pada pengujian ini mendiskripsikan mengenai kelebihan 

sistem baru dibanding sistem lama yang akan dijelaskan pada Tabel 5.6. 

 
Tabel 5.7 Hasil Pengujian Prototipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Analisa Sistem Lama Sistem Baru 

1 Performance - Terstuktur 

Sistem lama masih belum ada sistem yang terstruktur 
dalam menilai karyawan, masih bersifat subjektif. 
Besar kemungkinan dalam salah sasaran 

- Terstruktur 

Sistem telah terstrukturdengan adanya 
sistem pengukuran kinerja dengan 
kompetensi spencer.  

 

2 Information - Penyimpanan data 

• Penyimpanan data yang tidak teratur 

- Penyimpanan data 

• Informasi yang diolah dan digunakan oleh 
pengguna sudah disimpan dan 
dikumpulkan dalam satu basis data 

- Sistematika data 

• Sistematika data pada sistem ini baik akan tetapi 
sulit digunakan apabila ingin dibuat menjadi 
laporan, sehingga terkadang pengguna akan 
membuat laporan dadakan secara manual 

- Sistematika data 

• Sistematika dan karakteristik data dibuat 
sama dengan sistem yang lama tetapi 
dalam proses pelaporan disajikan dengan 
kualitas informasi dan dapat menyajikan 
laporan dadakan yang jelas dan cepat 

3 Economy • Penggunaan biaya yang tidak diketahui 

 

• Banyaknya data yang diolah dan tersebar harus 
dikerjakan dengan waktu yang tidak sedikit, 
sehingga dirasa banyak waktu yang terbuang 
sehingga berpengaruh pada pekerjaan yang lain  

• Biaya diketahui karena diketahui ketika 
menggunakan aplikasi saja 

• Data telah diintegrasi satu sama lain, 
sehingga memudahkan dalam proses 
perhitungan dan pencarian data dan tidak 
mengganggu atu membuang waktu 
aktivitas lain 
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Lanjutan Tabel 5.7 Hasil Pengujian Prototipe 

 
Analisis PIECES yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah prototipe 

sistem kapasitas lini produksi telah memperbaiki kelemahan sistem lama, berdasarkan Tabel 

5.6 dapat diketahui bahwa prototipe sistem yang telah dibuat dapat memperbaiki kelemahan 

sistem lama. Kelemahan sistem yang diperbaiki dikategorikan dari segi performance, 

information, economy, control, efficiency dan service. Prototipe sistem informasi kapasitas 

lini produksi yang dibuat dapat memberikan laporan kapasitas lini produksi yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan karyawan dalam perencanaan produksi sigaret. 

 

No Jenis Analisa Sistem Lama Sistem Baru 

4 Control - Keamanan dan Kontrol Terlalu Lemah 

• Dalam perhitungan kinerja karyawan 

tidak adanya parameter. Setelah 

digunakan maka file tersebut memiliki 

kemungkinan untuk dihapus sehingga 

belum ada sistem yang menyimpan 

data tersebut untuk menjadi refrensi  

 

- Keamanan dan Kontrol Terlalu Lemah 

• Sistem otomatis menyimpan dalam basis 

data yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh user 

 

 

 

 

 

5 Eficiency • Data yang digunakan masih tersebar 

dan menggunakan file yang tidak tetap 

dan file tersebut disimpan disembarang 

tempat maka ketika proses pengolahan 

membutuhkan waktu lama untuk 

mencari data tersebut di kemudian hari 

• Data telah disatukan ke dalam satu 

sistem dan nantinya dapat disimpan di 

satu tempat sehingga ketika dibutuhkan 

bisa langsung menemukan dan 

melakukan pengolahan data 

6 Service • Bila membutuhkan data pada waktu 

tertentu, perlu menunggu waktu yang 

lama karena masih harus menghitung. 

• Bila membutuhkan data atau laporan 

pada waktu tertentu, maka dapat 

dilakukan secara spontan dalam waktu 

tersebut 


