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ABSTRACT 

 

 

DASHBOARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DISTRICT 

AND CITY LEVEL IN LAMPUNG PROVINCE WEB-BASED USING THE 

LARAVEL FRAMEWORK 

 

BY 

 

Muhammad Yusuf Amran 

 

Lampung Province was born on March 18, 1964. The development framework 

with a legal foundation and justice in each development process is required To 

carry out efforts to develop Lampung Province. The Sustainable Development 

Goals (SDGs) are a replacement for the Millennium Development Goals (MDGs), 

established due to an agreement amongst 189 leaders of UN member states with 

the primary goal of improving welfare and community development. As a result of 

this context, a dashboard was established to track the progress of the SDG 

indicators. The dashboard produced can analyze, manage, and display the 

progress of the SDG indicators so that all parties can read and understand. As a 

result, everyone can understand and guarantee that development is carried out 

under the law to promote community welfare. 

  

Keyword : dashboard, development, Lampung, SDGs, welfare.  
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ABSTRAK 

 

 

DASHBOARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 

TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL 

 

Oleh 

 

Muhammad Yusuf Amran 

 

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964. Dalam melakukan upaya 

pembangunan Provinsi Lampung, perlu adanya kerangka pembangunan yang 

memiliki landasan hukum dan keadilan dalam tiap-tiap proses pembangunan. 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pengganti pembangunan global 

Millenium Development Goals (MDGs) yaitu deklarasi pembangunan milenium 

hasil dari kesepakatan 189 kepala negara anggota PBB dengan target utama 

mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka dibuat dashboard untuk membantu memonitor 

perkembangan indikator SDGs. Dashboard yang dibuat dapat mengolah, 

mengelola dan menampilkan perkembangan indikator SDGs agar dapat mudah 

dibaca juga dimengerti oleh semua kalangan. Dengan demikian setiap lapisan 

masyarakat dapat mengetahui dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan 

dengan dasar hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata Kunci : dashboard, kesejahteraan, lampung, pembangunan, SDGs.  
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MOTTO 

 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 

diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 

 (Q.S. An-Najm: 39-41)  

 

“We all need people who will give us feedback. That's how we improve”  

[Bill Gates] 

 

If I cannot do great things, I can do small things in a great way 

[Martin Luther King, Jr.] 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya atau rangkaian upaya 

pembangunan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara.Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk terus-menerus 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pembangunan tersebut, pemerintah membagi wilayah negara Indonesia menjadi 

daerah-daerah yang lebih kecil. Adanya pembagian wilayah ini membuat 

pembangunan daerah lebih mudah direncanakan, dilakukan, dan dipantau.  

Lampung merupakan suatu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung pulau 

Sumatera. Meski lebih dekat dengan ibukota negara, namun perkembangan di 

Provinsi Lampung masih kalah dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 

2020 yang masih berada di angka 69,69 (BPS Provinsi Lampung, 2020), 

sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan tahun 

2020 yang sudah di angka 70,01 (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020) . Hal ini 

tidak lepas dari pentingnya upaya provinsi Lampung dalam mencapai Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pengganti pembangunan global 

Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015. 

SDGs juga merupakan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam 

kerangka pembangunan negara-negara di dunia (Oktiara, 2017). SDGs merupakan 

landasan hukum dalam setiap proses pembangunan. SDGs membuat setiap 

tahapan pembangunan dilandasi kepastian hukum dan keadilan. Hal ini tak lain 
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untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam merealisasikan 

SDGs tersebut, pemerintah tidak bisa sendirian. 

Pembangunan suatu daerah perlu didukung oleh semua elemen. Dalam 

pembangunan daerah, dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pelaporan, dan evaluasi yang melibatkan pentahelix. Pentahelix terdiri dari  unsur 

pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu 

membangun kebersamaan dalam pembangunan. 

Universitas Lampung merupakan salah satu anggota dari pentahelix, yaitu 

berperan sebagai akademisi di Provinsi Lampung. Sebagai akademisi, Universitas 

Lampung memiliki peran dalam berbagai tahap pembangunan di daerah, mulai 

dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. Selain itu Universitas Lampung 

juga berperan sebagai penghasil sumber daya manusia yang terampil sebagai 

pemimpin dan pelaku pembangunan (UNILA, 2018). Oleh karena itu, diperlukan 

alat untuk membantu memantau perkembangan indikator SDGs dan keterlibatan 

mahasiswa sebagai bekal ilmu dan kesadaran akan pemerataan pembangunan dan 

maju bersama. 

Hal ini yang mendasari peneliti membuat Dashboard Sustainable Development 

Goals (SDGs) untuk provinsi Lampung. Dashboard Sustainable Development 

Goals (SDGs) dibangun untuk menjadi alat bantu dalam pembangunan provinsi 

Lampung. Dashboard SDGs akan dapat menjadi salah satu acuan dalam 

perancangan program pembangunan daerah. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana membangun dashboard sustainable development 

goals (SDGs) untuk kabupaten dan kota di provinsi lampung. 
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1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

a. Sistem ini dibuat tingkat kabupaten dan kota di provinsi Lampung. 

b. Sistem ini dibuat dengan menggunakan framework Laravel. 

c. Sistem ini dibuat mengacu pada indikator SDGs. 

 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu, membangun dashboard Sustainable 

Development Goals (SDGs) tingkat kabupaten dan kota di provinsi Lampung 

berbasis web. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat pada penelitian yaitu memantau perkembangan kabupaten atau 

kota yang ada di provinsi Lampung dengan SDGs. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sustainable Development Goals (SDGs) 

Konsep sustainable development dimaknakan sebagai pembangunan yang tidak 

mengorbankan kepentingan lingkungan. Pada konsep ini setiap pembangunan 

harus memperhatikan hak-hak  lingkungan agar menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development) tanpa mereduksi dan mengorbankan 

kemampuan generasi yang akan datang untuk mencapai dan menikmati 

kesejahteraannya. Sustainable development diberlakukan untuk sebagai landasan 

hukum dalam setiap proses pembangunan. Sehingga, kepastian hukum dan 

keadilan hukum selalu menyertai dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini tak 

lain untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan. Jika konsep  

sustainable development  tidak  diperhatikan  maka  akan  menyebabkan dampak 

buruk yang  juga  akan berkelanjutan (Safudin, 2019). 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pengganti pembangunan global 

Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015. 

Sustainable Development Goals (SDGs) juga merupakan dasar pembangunan 

berkelanjutan yang menjadi dasar dalam kerangka pembangunan negara-negara di 

dunia (Oktiara, 2017). 

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan (Badan Pusat 

Statistik, 2013) yaitu :  

a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. 

b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, peningkatan gizi dan 

merancang pertanian berkelanjutan. 
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c. Menjamin kehidupan yang sehat, dan mensejahterakan penduduk dari segala 

usia. 

d. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. 

e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak 

perempuan. 

f. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. 

g. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan dan modern. 

h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk 

semua. 

i. Membangun infrastruktur Tangguh mempromosikan industrialisasi inklusif 

dan berkelanjutan dan mendorong inovasi. 

j. Mengurangi ketimpangan dan mendorong inovasi. 

k. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, Tangguh, 

dan berkelanjutan. 

l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 

m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya. 

n. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan 

untuk pembangunan berkelanjutan. 

o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan 

ekosistem, darat, mengelola hutan, dan memerangi, desertifikasi, dan 

menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati. 
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p. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan 

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 

q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan.  

Contoh SDGs tingkat nasional (BAPPENAS, 2021) dapat dilihat pada Gambar 1 

dan Gambar 2.  

 

Gambar 1. Tampilan awal SDGs Indonesia. 

 

Gambar 2. Tampilan 17 indikator SDGs Indonesia. 
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Contoh SDGs tingkat provinsi (BAPPEDA DIY, 2021) dapat dilihat pada Gambar 

3 dan Gambar 4.  

 

Gambar 3. Tampilan awal SDGs Yogyakarta. 

 

Gambar 4. Tampilan 17 indikator SDGs Yogyakarta. 
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2.2.  Framework Laravel 

Laravel adalah framework web yang populer, tidak hanya itu Laravel selalu 

diperbarui dengan keamanan dan fitur yang lebih baik. Laravel adalah sebuah 

framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT dan dibangun dengan konsep 

MVC (model view controller) (Pribadi, 2016). 

Laravel berusaha mencoba menjadi framework yang mudah digunakan dengan 

mengurangi tugas-tugas yang sering digunakan di dalam proyek web seperti 

routing, caching, otentikasi dan session (Rohman, 2014). 

Laravel merupakan framework yang mudah digunakan dengan mengurangi tugas- 

tugas umum developer, yang sering digunakan dalam sebagian besar proyek-

proyek web seperti otentikasi, routing, session, dan caching (Enterprise, 2015). 

Fitur yang dimiliki Laravel (Naista, 2017) adalah sebagai berikut :  

a. Bundles yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan berbagai 

bundle telah tersedia untuk digunakan dalam aplikasi. 

b. Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola “active record”, 

menyediakan metode internal untuk mengatasi kendala hubungan antara 

objek database. Eloquent memudahkan dalam menjalankan query-query 

database seperti insert, update, delete, dan read data. 

c. Application logic merupakan bagian dari aplikasi yang dikembangkan, baik 

menggunakan controllers atau sebagai bagian dari deklarasi route. 

d. Reverse routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dan route. 

e. Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan 

POST. 

f. Class auto loading, menyediakan otomatis loading untuk class-class PHP, 

tanpa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur masuknya. Fitur ini 

mencegah loading yang yang tidak perlu. 
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g. View composers adalah kode unit logical yang dapat dieksekusi ketika sebuah 

view diakses. 

h. Migrations menyediakan versi sistem control untuk skema database, 

sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perubahan dalam basis kode 

aplikasi dan   keperluan   yang   dibutuhkan   dalam   merubah   tata   letak   

database, mempermudah dalam penempatan dan memperbarui aplikasi. 

i. Unit testing mempunyai peran penting dalam framework Laravel, unit testing 

mempunyai banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. Unit testing 

dapat dijalankan melalui utilitas “artisan command-line”. 

 

2.3.  Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman standar internet yang 

dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C). HTML 

digunakan untuk membuat atau mendesain tampilan halaman website. 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah website Internet, dan 

formating hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas format  ASCII (Syarif 

dan Harison, 2016). 

HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee saat mereka masih bekerja untuk CERN dan 

pertama kali dipopulerkan oleh browser Mosaic. Pada awal tahun 1990 HTML 

mengalami perkembangan pesat. Setiap pengembangan HTML akan 

menambahkan fasilitas yang lebih baik dari versi yang lama. Setiap terjadi 

perkembangan suatu versi HTML, maka browser pun harus memperbaiki diri agar 

bisa mendukung kode HTML yang sudah diperbarui tersebut. Sebab jika tidak, 

browser tak akan bisa menampilkan HTML tersebut (Syarif dan Harison, 2016). 

HTML merupakan Bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen pada 

web, hal yang bisa dilakukan HTML adalah mengontrol tampilan dari web page 

dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga dapat diakses 

dari seluruh dunia, dan HTML juga dapat menambahkan objek, seperti image, 

audio, video, dan juga java applet (Syarif dan Harison, 2016). 
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2.4.  PHP 

PHP (Hypert Preprocessor) adalah suatu Bahasa pemrograman yang berfungsi 

untuk membangun suatu website yang dinamis. PHP menyatu dengan script 

HTML tetapi berbeda kondisi, HTML digunakan untuk membangun kerangka 

layout web sedangkan PHP digunakan untuk membuat prosesnya (Kadir, 2014). 

PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang sudah sering digunakan. 

Terdapat perbedaan antara web yang menggunakan PHP dan web yang hanya 

sekedar menggunakan HTML saja. Hal tersebut dapat dilihat pada proses saat web 

server memenuhi permintaan client untuk menampilkan halaman web (Kadir, 

2014). 

PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page Tools. Script PHP bersifat 

server-side yang ditambahkan ke dalam HTM, script ini akan membuat suatu 

aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak 

lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server-side berarti 

pengerjaan script dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke 

browser (Kustiyahningsih, 2011). 

 

2.5.  UML 

UML adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode Booch, OMT (Object 

Modelling Technique), OOSE (Object Oriented Software Engineering), dan 

beberapa metode lainnya. UML merupakan metodologi yang paling sering 

digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan metodologi 

berorientasi objek dalam mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa 

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) (Nugroho, 2009). 

 

2.5.1. Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem. Use case diagram yang ditekankan adalah apa yang dibuat sistem dan 
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bukan bagaimana  sistem  dibuat.  Sebuah use  case merepresentasikan  sebuah  

interaksi antara aktor dengan sistem (Satzinger, Jackson, dan Burd, 2010). 

Simbol-simbol use case diagram dijelaskan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Simbol-simbol use case diagram (Satzinger, Jackson, dan Burd, 2010)  

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case 

2 
 

Dependency Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

3 
 

Generalization Hubungan dimana object anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang di 

atasnya objek induk (ancestor) 

4 
 

Include Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit 

5 
 

Extend Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use 

case sumber pada suatu titik yang 

diberikan 

6  Association Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya 

7 

 

System Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas 

8 

 

Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 
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Tabel 1. Lanjutan 

No Simbol Nama Keterangan 

9 

 

Collaboration Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi) 

10 

 

Note Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber data 

komputasi 

 

2.5.2. Activity Diagram 

Activity diagram sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow 

proses bisnis dan urutan aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. 

Activity diagram dibuat pada awal pemodelan proses dapat menguntungkan 

dalam membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram juga 

bermanfaat untuk menggambarkan interaksi antara beberapa use case (Triandini, 

2012). Simbol-simbol activity diagram dijelaskan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Simbol-simbol activity diagram (Triandini, 2012) 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Activity Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2 

 

Action State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

3 
 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali 

4 
 

Activity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri 
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Tabel 2. Lanjutan 

No Gambar Nama Keterangan 

5 

 

Decision Digunakan untuk menggambarkan 

suatu keputusan / tindakan yang harus 

diambil pada kondisi tertentu 

6 

 

Line Connector Digunakan untuk menghubungkan satu 

simbol dengan simbol lainnya 

 

2.5.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar 

sistem termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait) (Triandini, 2012). 

 

2.6.  MariaDB 

MariaDB adalah salah satu server database paling populer di dunia. MariaDB 

awalnya dirancang sebagai pengganti MySQL yang disempurnakan dan drop-in, 

MariaDB digunakan karena cepat, dapat diskalakan, dan kuat, dengan ekosistem 

yang kaya dari mesin penyimpanan, plugin, dan banyak alat lainnya membuatnya 

sangat serbaguna untuk berbagai kasus penggunaan (MariaDB, 2015). 

MariaDB Dibuat oleh pengembang asli My Structured Query Language 

(MySQL). MariaDB berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi terstruktur 

dalam beragam aplikasi, mulai dari perbankan hingga situs web. MariaDB 

dikembangkan sebagai perangkat lunak open source dan sebagai database 

relational yang menyediakan antarmuka SQL untuk mengakses data (Dyer, 2015). 

Perkembangan MariaDB sendiri terbilang sangat cepat dibanding DBMS yang 

memiliki sifat open source lainnya karena MariaDB sudah terintegrasi pada 
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XAMPP. Saat ini pengguna MariaDB sudah mencapai 12 juta pengguna di 

seluruh dunia (MariaDB, 2015). 

 

2.7.  Waterfall 

Metode waterfall atau yang sering dinamakan sebagai classic life cycle adalah 

metode yang menggambarkan pendekatan secara berurutan. Metode Waterfall 

yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan 

menganalisis kebutuhan pengguna lalu berlanjut ke tahapan perencanaan atau 

yang sering disebut planning, permodelan atau yang sering disebut modeling, 

serta penyerahan sistem ke para pengguna atau yang biasa disebut deployment dan 

metode penelitian diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak yang sudah 

dihasilkan secara lengkap (Pressman, 2015). 

 

Gambar 5. Metode Waterfall (Adenowo and Adenowo, 2013). 

Penjelasan tahapan tahapan metode waterfall (Adenowo and Adenowo, 2013) 

sebagai berikut : 

a. Requirement Analysis tahap ini peneliti melakukan komunikasi kepada user 

untuk memahami kebutuhan dan keinginan user. 
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b. Desain Sistem akan menolong peneliti dalam mendefinisikan arsitektur sistem 

secara keseluruhan setelah melakukan kajian pada tahap requirement analysis. 

c. Implementation pada tahap ini dilakukan pemulisan kode program. 

d. Testing pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui 

kesalahan dan error dari program. 

e. Operation and Maintenance pada tahap akhir dalam metode waterfall program 

yang sudah selesai dikerjakan akan dijalankan dan juga dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan juga termasuk dalam memperbaiki error yang 

tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

 

2.8.  Blackbox Testing 

Black box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada 

persyaratan-persyaratan fungsional. Pengujian black box berusaha menemukan 

kesalahan dalam kategori (Pressman, 2015) berikut : 

a. Fungsi-fungsi yang hilang dan tidak benar. 

b. Kesalahan dalam Tampilan. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan dari kinerja sistem. 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. Pada penelitian ini pengujian black box 

diaplikasikan selama tahap akhir pengujian dikarenakan black box 

memfokuskan perhatian pada domain informasi.  
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april sampai bulan september tahun ajaran 

2020/2021 di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Jurusan Ilmu 

Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung yang beralamatkan di jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung 

Meneng, Bandar Lampung. 

 

3.2.  Alat dan Objek Penelitian 

Adapun alat dan objek penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.2.1. Alat 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Software dan Hardware sebagai 

berikut: 

3.2.1.1. Software 

Adapun software yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

a. MariaDB digunakan sebagai penyimpanan data dari program. 

b. Laravel digunakan sebagai framework dari program yang dibangun. 

c. Google Chrome digunakan sebagai alat uji serta aplikasi pencarian data 

dalam membangun program. 
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d. Windows 10 digunakan sebagai sistem operasi dalam mengerjakan seluruh 

program.  

3.2.1.2. Hardware 

Adapun Hardware yang digunakan dalam membangun sistem ini yaitu Komputer 

dengan processor  Core i5-8400 (2.81 GHz), VGA NVIDIA GTX 1070, RAM 

8GB. 

 

3.2.2. Objek Penelitian 

 Adapun objek dari penelitian ini adalah data SDGs daerah kabupaten Lampung. 

 

3.3.  Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses, adapun tahapannya 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Tahapan Penelitian. 
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Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut : 

3.3.1. Studi Literatur dan Observasi 

Studi literatur merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi 

melalui jurnal, karya ilmiah, maupun buku yang berkaitan dengan penelitian. 

Informasi yang dikumpulkan berupa informasi tentang SDGs dan informasi yang 

didapat akan digunakan sebagai acuan dalam membuat sistem. 

3.3.2. Planning 

Tahap planning merupakan tahap awal dari pengembangan sistem SDGs. Pada 

tahap planning dilakukan pengumpulan data SDGs sehingga nantinya data yang 

didapat akan menghasilkan fitur, output maupun fungsi dari sistem. 

3.3.3. Design 

Tahap design merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan planning. Pada 

tahap design, hasil dari tahapan planning akan dibuat menjadi perancangan 

sistem. Tahap ini membuat pemodelan sistem menggunakan UML. 

3.3.4. Coding 

Setelah melakukan perancangan sistem menggunakan UML, rancangan akan 

diterjemahkan kedalam bahasa pemrograman. Sistem ini dibuat dengan Bahasa 

pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel. 

3.3.5. Testing 

Pada tahap ini sistem akan diuji menggunakan pengujian black box testing. 

 

3.4.  Desain Sistem 

Desain sistem merupakan bagian dari tahapan penelitian. Pada tahapan ini 

dilakukan perancangan design use case diagram, activity diagram, class 

diagram, dan user interface.  
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3.4.1. Use Case Diagram 

 
Gambar 7. Use Case Diagram Sistem. 

Gambar 7 menunjukkan use case diagram dari sistem. Use Case menunjukkan 

bahwa super admin dapat melakukan semua aksi pada sistem. Admin dapat 

melihat data dasar, membuat data dasar, mengubah data dasar, menghapus data 

dasar, melihat data SDGs, membuat data SDGs, mengubah data SDGs dan 

menghapus data SDGs. Petugas dapat melihat data dasar, membuat data dasar, 

dan mengubah data dasar, sedangkan masyarakat hanya dapat melihat data dasar, 

dan melihat SDGs. 

 

3.4.2.  Activity Diagram 

Activity diagram merupakan bagian dari gambaran sistem secara fungsional yang 

menjelaskan fungsi yang terimplementasi oleh kode program. Adapun terdapat 4 



20 
 

 
 

bagian activity diagram yang dibagi menurut hak akses pengguna antara lain 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.4.2.1. Activity Diagram untuk Hak Akses Super Admin 

Activity diagram super admin meliputi seluruh diagram aktivitas yang ada untuk 

hak akses super admin. Activity diagram untuk hak akses super admin adalah 

sebagai berikut : 

a. Activity Diagram Mengatur Hak Akses Pengguna 

 
Gambar 8. Activity diagram super admin mengatur hak akses pengguna. 

Gambar 8 menunjukkan activity diagram super admin mengatur hak akses 

pengguna. Adapun super admin dapat melakukan pengelolaan hak akses. 

Sistem akan menampilkan menu hak akses dan super admin dapat memilih 

hak akses untuk pengguna setelah itu super admin memilih hak akses. Sistem 

akan mengubah hak akses pengguna terpilih sesuai dengan pilihan super 

admin untuk pengguna tersebut dan sistem mengubah tabel user di dalam 
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database, setelah itu sistem akan menampilkan kembali menu hak akses 

pengguna yang telah diubah. 

 

b. Activity Diagram Mengelola Data Sumber Data 

 
Gambar 9. Activity diagram super admin mengelola data sumber data. 

Gambar 9 menunjukkan activity super admin mengelola data sumber data. 

Adapun super admin dapat melakukan pengelolaan data sumber data seperti 

melihat, membuat, mengubah, dan menghapus data. 

Untuk melihat sumber data, super admin harus mengakses jendela sumber 

data terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. 
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Basis data memberikan tabel sumber data ke sistem. Sistem akan 

menampilkan jendela sumber data untuk dilihat oleh super admin. 

Untuk membuat data sumber data, super admin memilih menu tambah 

sumber data dan sistem akan memberikan tampilan jendela tambah sumber 

data. Super admin lalu memasukkan data yang berupa sumber data lalu 

sistem akan menyimpan data kedalam tabel sumber data. 

Untuk mengubah data sumber data, super admin memilih menu ubah data 

sumber data dan sistem akan memberikan tampilan jendela data sumber data 

terpilih. Lalu super admin dapat mengubah data sumber data dan sistem akan 

menyimpan perubahan sumber data ke dalam basis data.  

Untuk menghapus data sumber data, super admin memilih pilihan hapus data 

dan sistem akan menghapus data terpilih dari tabel sumber data.  

c. Activity Diagram Mengelola Data Dasar 

Gambar 10 menunjukkan activity super admin mengelola  data dasar. Adapun 

super admin dapat melakukan pengelolaan data dasar seperti melihat, 

membuat, mengubah, dan menghapus data. 

Untuk melihat data dasar, super admin harus mengakses jendela data dasar 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis 

data memberikan tabel data dasar ke sistem. Sistem akan menampilkan 

jendela data dasar untuk dilihat oleh super admin. 

Untuk membuat data dasar, super admin memilih menu tambah data dasar 

dan sistem akan memberikan tampilan jendela tambah data dasar. Super 

admin lalu memasukkan data yang berupa data dasar lalu sistem akan 

menyimpan data kedalam tabel data dasar. 

Untuk mengubah data dasar, super admin memilih menu ubah data dasar dan 

sistem akan memberikan tampilan jendela data dasar terpilih. Lalu super 

admin dapat mengubah data dasar dan sistem akan menyimpan perubahan 

data dasar ke dalam basis data.  
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Untuk menghapus data dasar, super admin memilih pilihan hapus data dan 

sistem akan menghapus data terpilih dari tabel data dasar.  

 
Gambar 10. Activity diagram super admin mengelola  data dasar. 
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d. Activity Diagram Mengelola Data SDGs 

Pada Gambar 11 menunjukkan activity super admin mengelola data SDGs. 

Adapun super admin dapat melakukan pengelolaan data SDGs seperti 

melihat, membuat, mengubah, dan menghapus data. 

 
Gambar 11. Activity diagram super admin mengelola data SDGs. 

Untuk melihat data SDGs, super admin harus mengakses jendela data SDGs 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis 

data memberikan tabel data SDGs ke sistem. Sistem akan menampilkan 

jendela data SDGs untuk dilihat oleh super admin. 

Untuk membuat data SDGs, super admin memilih menu tambah data SDGs 

dan sistem akan memberikan tampilan jendela tambah data SDGs. Super 
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admin lalu memasukkan data yang berupa data SDGs lalu sistem akan 

menyimpan data kedalam tabel data SDGs. 

Untuk mengubah data SDGs, super admin memilih menu ubah data SDGs 

dan sistem akan memberikan tampilan jendela data SDGs terpilih. Lalu super 

admin dapat mengubah data SDGs dan sistem akan menyimpan perubahan 

data SDGs ke dalam basis data.  

Untuk menghapus data SDGs, super admin memilih pilihan hapus data dan 

sistem akan menghapus data terpilih dari tabel data SDGs.  

 

3.4.2.2. Activity Diagram untuk Hak Akses Admin 

Activity diagram admin meliputi seluruh diagram aktivitas yang ada untuk hak 

akses admin. Activity diagram untuk hak akses admin adalah sebagai berikut : 

a. Activity Diagram Mengelola Sumber Data 

Gambar 12 menunjukkan activity admin mengelola data dasar. Adapun admin 

dapat melakukan pengelolaan data sumber data seperti melihat, membuat, 

mengubah, dan menghapus data. 

Untuk melihat sumber data, admin harus mengakses jendela sumber data 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis 

data memberikan tabel sumber data ke sistem. Sistem akan menampilkan 

jendela sumber data untuk dilihat oleh admin. 

Untuk membuat data sumber data, admin memilih menu tambah sumber data 

dan sistem akan memberikan tampilan jendela tambah sumber data. Admin 

lalu memasukkan data yang berupa sumber data lalu sistem akan menyimpan 

data kedalam tabel sumber data. 

Untuk mengubah data sumber data, admin memilih menu ubah data sumber 

data dan sistem akan memberikan tampilan jendela data sumber data tepilih. 
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Lalu admin dapat mengubah data sumber data dan sistem akan menyimpan 

perubahan sumber data ke dalam basis data. 

Untuk menghapus data sumber data, admin memilih pilihan hapus data dan 

sistem akan menghapus data terpilih dari tabel sumber data.  

 

Gambar 12. Activity diagram admin mengelola data dasar. 
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b. Activity Diagram Mengelola Data Dasar 

Gambar 13 menunjukkan activity admin mengelola data dasar. Adapun admin 

dapat melakukan pengelolaan data dasar seperti melihat, membuat, 

mengubah, dan menghapus data. 

 
Gambar 13. Activity diagram admin mengelola data dasar. 

Gambar 13 menunjukkan activity admin mengelola data dasar. Adapun admin 

dapat melakukan pengelolaan data dasar seperti melihat, membuat, 

mengubah, dan menghapus data. 
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Untuk melihat data dasar, admin harus mengakses jendela data dasar terlebih 

dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis data 

memberikan tabel data dasar ke sistem. Sistem akan menampilkan jendela 

data dasar untuk dilihat oleh admin. 

Untuk membuat data dasar, admin memilih menu tambah data dasar dan 

sistem akan memberikan tampilan jendela tambah data dasar. Admin lalu 

memasukkan data yang berupa data dasar lalu sistem akan menyimpan data 

kedalam tabel data dasar. 

Untuk mengubah data dasar, admin memilih menu ubah data dasar dan sistem 

akan memberikan tampilan jendela data dasar terpilih. Lalu admin dapat 

mengubah data dasar dan sistem akan menyimpan perubahan data dasar ke 

dalam basis data.  

Untuk menghapus data dasar, admin memilih pilihan hapus data dan sistem 

akan menghapus data terpilih dari tabel data dasar.  

c. Activity Diagram Mengelola Data SDGs 

Gambar 14 menunjukkan activity admin mengelola data SDGs. Adapun 

admin dapat melakukan pengelolaan data SDGs seperti melihat, membuat, 

mengubah, dan menghapus data. 

Untuk melihat data SDGs, admin harus mengakses jendela data SDGs 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis 

data memberikan tabel data SDGs ke sistem. Sistem akan menampilkan 

jendela data SDGs untuk dilihat oleh admin. 

Untuk membuat data SDGs, admin memilih menu tambah data SDGs dan 

sistem akan memberikan tampilan jendela tambah data SDGs. Admin lalu 

memasukkan data yang berupa data SDGs lalu sistem akan menyimpan data 

kedalam tabel data SDGs. 

Untuk mengubah data SDGs, admin memilih menu ubah data SDGs dan 

sistem akan memberikan tampilan jendela data SDGs terpilih. Lalu admin 
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dapat mengubah data SDGs dan sistem akan menyimpan perubahan data 

SDGs ke dalam basis data.  

Untuk menghapus data SDGs, admin memilih pilihan hapus data dan sistem 

akan menghapus data terpilih dari tabel data SDGs. 

 
Gambar 14. Activity diagram admin mengelola data SDGs. 
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3.4.2.3. Activity Diagram untuk Hak Akses Petugas 

Activity diagram petugas meliputi seluruh diagram aktivitas yang ada untuk hak 

akses petugas. Activity diagram untuk hak akses petugas adalah sebagai berikut : 

 

a. Activity Diagram Mengelola data dasar 

 
Gambar 15. Activity diagram petugas mengelola data dasar. 

Gambar 15 menunjukkan activity petugas mengelola data dasar. Adapun 

petugas dapat melakukan pengelolaan data dasar seperti melihat dan 

mengubah data. 

Untuk melihat data dasar, petugas harus mengakses jendela data dasar 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data dalam basis data. Basis 
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data memberikan tabel data dasar ke sistem. Sistem akan menampilkan 

jendela data dasar untuk dilihat oleh petugas. 

Untuk mengubah data dasar, petugas memilih menu ubah data dasar dan 

sistem akan memberikan tampilan jendela data dasar terpilih. Lalu petugas 

dapat mengubah data dasar dan sistem akan menyimpan perubahan data dasar 

ke dalam basis data.  

 

3.4.2.4. Activity Diagram untuk Hak Akses Masyarakat 

Activity diagram masyarakat meliputi seluruh diagram aktivitas yang ada untuk 

hak akses super admin. Activity diagram untuk hak akses masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

a. Activity Diagram Melihat Data Dasar 

 
Gambar 16. Activity diagram masyarakat melihat data dasar. 

Gambar 16. memperlihatkan activity masyarakat melihat data dasar. Untuk 

melihat data dasar, masyarakat harus mengakses jendela data dasar. Lalu 

sistem akan menampilkan jendela data dasar untuk masyarakat. 
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b. Activity Diagram Melihat Data SDGs 

 
Gambar 17. Activity diagram masyarakat melihat SGDs. 

Gambar 17 memperlihatkan activity masyarakat melihat data SDGs. Untuk 

melihat data SDGs, masyarakat harus mengakses jendela SDGs. Lalu sistem 

akan menampilkan jendela SDGs untuk masyarakat. 

 

3.4.3.  Class Diagram Sistem 

Class diagram digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang ada didalam 

sistem. Adapun class diagram dari sistem dijelaskan pada gambar berikut. 

Pada Gambar 18 dijelaskan class diagram menunjukkan hubungan antar kelas. 

Adapun terdapat 13 class antara lain formindikators, formsubindikators, 

formdatadasars, users, migrations, password_resets, indikators, subindikators, 

datadasars, kabkotas, kabkotaSDGs, kabkotadatadasars, dan tujuanSDGs. Relasi 

dari tiap-tiap kelas dijelaskan pada gambar. 
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Gambar 18. Class Diagram.
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3.4.4. Rancangan User Interface 

 
Gambar 19. Tampilan beranda untuk hak akses masyarakat. 

Pada Gambar 19, tampilan beranda masyarakat terdapat tiga pilihan aksi yang 

dapat dilakukan pada data yaitu beranda, SDGs, dan data dasar. Pada pojok 

kanan atas terdapat menu masuk dan daftar sedangkan pada tengah tampilan 

terdapat kata sambutan untuk masyarakat. 

 
Gambar 20. Tampilan menu SDGs untuk hak akses masyarakat. 
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Pada Gambar 20, tampilan SDGs masyarakat terdapat pengertian, keterangan, 

dan indikator SDGs yang dapat dibaca oleh masyarakat. Pada halaman terdapat 

tombol indikator yang dapat ditekan untuk melihat penjelasan masing-masing 

indikator. 

 
Gambar 21. Tampilan SDGs salah satu indikator untuk hak akses masyarakat. 

Pada Gambar 21, terdapat keterangan tentang indikator SDGs Kesehatan yang 

baik dan kesejahteraan. Pada tampilan ini juga terdapat tabel yang menunjukkan 

data ukur yang bersumber dari data dasar, warna hijau pada tabel menunjukkan 

peningkatan data sedangkan warna merah menunjukkan penurunan data. 

 
Gambar 22. Tampilan data indikator untuk hak akses masyarakat. 
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Pada Gambar 22, terdapat tabel yang menunjukkan tabel indikator. Pada tabel 

terdapat baris ID, kategori, terakhir diubah, dan aksi. Masyarakat dapat menekan 

tombol yang ada pada tabel aksi untuk melihat keterangan dari kategori yang 

sudah dipilih oleh masyarakat. 

 
Gambar 23. Tampilan data sub indikator untuk hak akses masyarakat. 

Pada Gambar 23, terdapat tabel indikator pendidikan. Pada tabel terdapat baris 

ID, kategori, sub-kategori, tanggal diubah dan aksi. Masyarakat dapat menekan 

tombol yang ada pada tabel aksi untuk melihat keterangan dari sub- kategori 

yang sudah dipilih oleh masyarakat. 

 
Gambar 24. Tampilan data dasar untuk hak akses masyarakat. 

Pada Gambar 24. terdapat tampilan dari tabel sub-kategori yang telah dipilih 

masyarakat. Pada tabel terdapat baris ID, sub-kategori, data dasar, tahun (2017, 

2018, 2019, 2020), satuan, sumber data, tanggal diubah dan aksi. Warna hijau 
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menunjukkan kenaikan data sedangkan warna merah menunjukkan penurunan 

data. 

 
Gambar 25. Tampilan beranda super admin. 

Pada Gambar 25, tampilan beranda super admin terdapat lima pilihan aksi yang 

dapat dilakukan pada data yaitu beranda, SDGs, dan pengolahan data, sumber 

data dan pengaturan hak akses.  

 
Gambar 26. Tampilan menu SDGs untuk hak akses super admin. 

Gambar 26 terlihat didalam jendela SDGs  terdapat tombol tambah data SDGs 

dan tabel yang berisi ID, target, deskripsi, tampilan, terakhir diubah, dan aksi. 
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Super admin dapat menambah data SDGs dan dapat melihat, mengubah, dan 

menghapus data SDGs yang sudah ada sebelumnya. 

 
Gambar 27. Tampilan tujuan SDGs untuk hak akses super admin. 

Pada Gambar 27, tampilan SDGs terdapat keterangan dari salah satu indikator 

SDGs Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Pada tampilan ini juga terdapat 

tabel yang menunjukkan data ukur yang bersumber dari data dasar, warna hijau 

pada tabel menunjukkan peningkatan data sedangkan warna merah menunjukkan 

penurunan data. Super admin dapat menambah data baru dan juga dapat 

menghapus data yang sudah ada. 

 
Gambar 28. Tampilan menu pengolahan data untuk hak akses super admin. 
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Pada Gambar 28, terdapat tampilan pengolahan indikator oleh super admin. Pada 

tampilan ini terdapat tabel yang berisi ID, indikator, terakhir diubah, dan aksi. 

Super admin dapat menambah data baru pada tabel indikator dan dapat melihat, 

mengubah dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. 

 
Gambar 29. Tampilan pengolahan data sub indikator untuk hak akses super 

admin. 

Pada Gambar 29, terdapat tampilan pengolahan sub-indikator oleh super admin. 

Pada tampilan ini terdapat tabel yang berisi ID, indikator, sub-indikator, terakhir 

diubah, dan aksi. Super admin dapat menambah data baru pada tabel dan dapat 

melihat, mengubah dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. 

 
Gambar 30. Tampilan pengolahan data dasar untuk hak akses super admin. 
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Pada Gambar 30. terdapat tampilan pengolahan data dasar oleh super admin. 

Pada tampilan terdapat tabel yang berisi ID, sub-indikator, data dasar, tahun 

(2017, 2018, 2019, 2020), satuan, sumber data, terakhir diubah dan aksi. Warna 

hijau pada tabel menunjukkan kenaikan data dan warna merah menunjukkan 

penurunan data. Super admin dapat menambahkan data baru pada tabel serta 

mengubah dan menghapus data yang sudah ada. 

 
Gambar 31. Tampilan menu sumber data untuk hak akses super admin. 

Pada Gambar 31, menunjukkan tampilan sumber data provinsi oleh super admin. 

Pada tampilan sumber data provinsi terdapat tabel yang berisi ID, provinsi, 

terakhir diubah dan aksi. Super admin dapat menambah data provinsi serta 

melihat, mengubah dan menghapus data provinsi yang sudah ada. 

 
Gambar 32. Tampilan sumber data kabupaten/ kota untuk hak akses super admin. 
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Pada Gambar 32, menunjukkan tampilan sumber data kabupaten atau kota oleh 

super admin. Pada tampilan sumber data kabupaten atau kota terdapat tabel yang 

berisi ID, kabupaten/kota, terakhir diubah dan aksi. Super admin dapat 

menambah data kabupaten atau kota serta melihat, mengubah dan menghapus 

data kabupaten atau kota yang sudah ada. 

 
Gambar 33. Tampilan sumber data untuk hak akses super admin. 

Pada Gambar 33, menunjukkan tampilan sumber data instansi oleh super admin. 

Pada tampilan sumber data instansi  terdapat tabel yang berisi ID, instansi, 

terakhir diubah dan aksi. Super admin dapat menambah data instansi serta 

melihat, mengubah dan menghapus data instansi yang sudah ada. 

 
Gambar 34. Tampilan Pengaturan Hak Akses Super Admin. 
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Pada Gambar 34, menunjukkan tampilan pengaturan hak akses oleh super admin. 

Pada tampilan sumber data kabupaten atau kota terdapat tabel yang berisi ID, 

nama, email, role dan aksi. Super admin dapat mengubah role dari user lainnya. 

 
Gambar 35. Tampilan beranda admin. 

Pada Gambar 35, tampilan beranda admin terdapat lima pilihan aksi yang dapat 

dilakukan pada data yaitu beranda, SDGs, dan pengolahan data, dan sumber data.  

 
Gambar 36. Tampilan menu SDGs untuk hak akses admin. 
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Pada Gambar 36, terdapat tombol tambah data SDGs dan tabel yang berisi ID, 

target, deskripsi, tampilan, terakhir diubah, dan aksi. Admin dapat menambah 

data SDGs dan dapat melihat, mengubah, dan menghapus data SDGs yang sudah 

ada sebelumnya. 

 
Gambar 37. Tampilan tujuan SDGs untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 37, tampilan SDGs terdapat keterangan dari salah satu indikator 

SDGs Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Pada tampilan ini juga terdapat 

tabel yang menunjukkan data ukur yang bersumber dari data dasar, warna hijau 

pada tabel menunjukkan peningkatan data sedangkan warna merah menunjukkan 

penurunan data. Super admin dapat menambah data baru dan juga dapat 

menghapus data yang sudah ada. 

 
Gambar 38. Tampilan menu pengolahan data untuk hak akses admin. 
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Pada Gambar 38, terdapat tampilan pengolahan indikator oleh admin. Pada 

tampilan ini terdapat tabel yang berisi ID, indikator, terakhir diubah, dan aksi. 

Super admin dapat menambah data baru pada tabel indikator dan dapat melihat, 

mengubah dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. 

 
Gambar 39. Tampilan pengolahan data sub indikator untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 39, terdapat tampilan pengolahan sub-indikator oleh admin. Pada 

tampilan ini terdapat tabel yang berisi ID, indikator, sub-indikator, terakhir 

diubah, dan aksi. Super admin dapat menambah data baru pada tabel dan dapat 

melihat, mengubah dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. 

 
Gambar 40. Tampilan pengolahan data dasar untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 40, terdapat tampilan pengolahan data dasar oleh admin. Pada 

tampilan terdapat tabel yang berisi ID, sub-indikator, data dasar, tahun 
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(2017,2018,2019,2020), satuan, sumber data, terakhir diubah dan aksi. Warna 

hijau pada tabel menunjukkan kenaikan data dan warna merah menunjukkan 

penurunan data. Super admin dapat menambahkan data baru pada tabel serta 

mengubah dan menghapus data yang sudah ada. 

 
Gambar 41. Tampilan menu sumber data untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 41, menunjukkan tampilan sumber data provinsi oleh admin. Pada 

tampilan sumber data provinsi terdapat tabel yang berisi ID, provinsi, terakhir 

diubah dan aksi. Admin dapat menambah data provinsi serta melihat, mengubah 

dan menghapus data provinsi yang sudah ada. 

 
Gambar 42. Tampilan sumber data kabupaten/ kota untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 42, menunjukkan tampilan sumber data kabupaten atau kota oleh 

admin. Pada tampilan sumber data kabupaten atau kota terdapat tabel yang berisi 

ID, kabupaten/kota, terakhir diubah dan aksi. Admin dapat menambah data 
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kabupaten atau kota serta melihat, mengubah dan menghapus data kabupaten 

atau kota yang sudah ada. 

 
Gambar 43. Tampilan sumber data untuk hak akses admin. 

Pada Gambar 43, menunjukkan tampilan sumber data instansi oleh admin. Pada 

tampilan sumber data instansi  terdapat tabel yang berisi ID, instansi, terakhir 

diubah dan aksi. Admin dapat menambah data instansi serta melihat, mengubah 

dan menghapus data instansi yang sudah ada. 

 
Gambar 44. Tampilan beranda petugas. 
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Pada Gambar 44, tampilan beranda petugas terdapat dua pilihan aksi yang dapat 

dilakukan pada data yaitu beranda dan pengolahan data. 

 
Gambar 45. Tampilan pengolahan data dasar untuk hak akses petugas. 

Pada Gambar 45, terdapat tampilan pengolahan data dasar oleh petugas. Pada 

tampilan terdapat tabel yang berisi ID, sub-indikator, data dasar, tahun 

(2017,2018,2019,2020), satuan, sumber data, terakhir diubah dan aksi. Warna 

hijau pada tabel menunjukkan kenaikan data dan warna merah menunjukkan 

penurunan data. Petugas hanya dapat mengubah data yang sudah ada. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dashboard 

Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat kabupaten dan kota di provinsi 

Lampung berbasis web telah berhasil dibuat serta dapat  mengolah dan 

menampilkan data Sustainable Development Goals (SDGs) agar dapat dengan 

mudah dibaca, dimengerti, dan digunakan oleh semua kalangan. 

 

5.2.  Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan fitur dashboard 

visualisasi agar seluruh pengguna dapat membaca data dengan lebih mudah. 

b. Selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut agar kode program 

memiliki kompleksitas yang lebih rendah untuk mempersingkat running time. 

c. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan acceptance testing, 

agar sistem yang dibuat sesuai untuk pengguna dan juga bermanfaat. 
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