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ABSTRAK 
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DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DENGAN METODE 

PERSONAL EXTREME PROGRAMMING (PXP) 

 

 

Oleh 

Yolanda Cici Aprilia 

 

 
Teknologi Informasi semakin menjadi kebutuhan utama di era serba digital 

saat ini seiring dengan perkembanganya yang semakin pesat. Pada KP. KDIDI-

3015 absensi masih dilakukan secara manual dan penyimpanan informasi yang 

dimiliki oleh KP. KDIDI-3015 memerlukan waktu yang cukup lama karena masih 

menggunakan sistemasi yang manual. Oleh sebab itu, pengembangan Sistem 

Informasi Absensi KP KDIDI-3015 yang ada saat ini menjadi sistem yang 

terdigitalisasi sangat diperlukan untuk mempermudah pengguna sistem dalam 

melakukan pekerjaan. 

Sistem Informasi yang dikembangkan menggunakan metode rekayasa 

perangkat lunak “Personal Extreme Programming (PXP)” serta dibangun 

menggunakan framework codeigniter dengan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai pengelola database. Sistem Informasi absensi berbasis website ini 

dibangun berdasarkan kebutuhan dari anggota KP. KEDIDI-3015. 



Sistem Informasi Absensi ini diharapkan dapat membantu proses absensi dan 

proses pengelolaan data absensi yang dilakukan oleh anggota serta meminimalisir 

kesalahan – kesalahan dan mengurangi resiko terhadap kehilangan data – data 

terkait absensi KP. KEDIDI – 3015. Selain itu Sistem Informasi Absensi ini 

dilengkapi beberapa fitur yang dapat menunjang kegiatan anggota yang dilakukan 

di KP. KEDIDI – 3015 seperti pencatatan kegiatan yang dilakukan, pengumuman, 

inventaris barang, serta fitur mutasi yang dilakukan rutin untuk berpindah dari 

satu tempat ketemupat yang lainnya. 

Sistem informasi absensi ini terdapat 3 tahapan iterasi, dengan jumalah 12 

fitur pada pengujian system ini menggunakan blackbox testing. Pengujian sistem 

menggunakan SUS Tools yang sudah dilakukan, didapatkan data-data hasil dari 

questioner, menghasilkan  pada point daya tarik, efisiensi, dan stimulasi berada di 

posisi point Good yang berarti mendapat nilai baik, dan point kejelasan, ketepatan 

serta kebaruan berada di posisi point Above Average yang berarti mendapat nilai 

diatas rata-rata 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Absebsi, Personal Extreme Programming (PXP), 

Codeigniter, PHP, MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  
DEVELOPMENT OF KP INFORMATION SYSTEM. KEDIDI - 3015 

DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI WITH PERSONAL 

EXTREME PROGRAMMING (PXP) METHOD 

  
  

by 

Yolanda Cici Aprilia 

  

  

Information Technology is increasingly becoming the main need in today's 

digital era along with its rapid development. At KP. KDIDI-3015 attendance is 

still done manually and the storage of information owned by KP. KDIDI-

3015 takes a long time because it still uses manual systemization. Therefore, the 

development of kp KDIDI-3015 Attendance Information System that exists today 

into a digitized system is needed to make it easier for system users to do the job. 

Information Systems developed using the software engineering 

method "Personal Extreme Programming (PXP)" and built using codeigniter 

frameworks with PHP and MySQL programming languages 

as databasemanagers. This website-based attendance information system is built 

based on the needs of KP members. KEDIDI-3015. 

  

Attendance Information System is expected to help the attendance process 

and attendance data management process conducted by members and minimize 

errors and reduce the risk of data loss - data related to KP attendance. KEDIDI – 

3015. In addition, this Attendance Information System is equipped with several 

features that can support member activities conducted in KP. KEDIDI – 3015 

such as recording activities carried out, announcements, inventory of goods, and 

mutation features that are carried out routinely to move from one place to another. 



This attendance information system has 3 iteration stages, with a total of 12 

features in this testing system using blackbox testing. System testing using SUS 

Tools that have been done, obtained data results from questioners, resulting in 

point attraction, efficiency, and stimulation is in the position of good point which 

means getting good value, and point clarity, accuracy and novelty are in the 

position of point Above Average which means to get a value above average 

  

Keywords : Absebsi Information System, Personal Extreme Programming 

(PXP), Codeigniter, PHP, MySQL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan sebuah istilah dalam bidang teknologi yang 

didalamnya terdiri dari perkembangan informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi saat ini banyak digunakan disebuah perusahaan ataupun instansi, 

sekolah dan universitas karena sangat membantu pekerjaan dan produkfitas 

layanan dari setiap instansi tersebut.  Oleh karena itu banyak teknologi yang 

akan ditemui salah satu contohnya yaitu, sistem informasi absensi berbasis 

website. 

 

Sebuah instansi sangat membutuhkan sistem absensi atau adminitrasi, karena 

merupakan faktor penting untuk mencapai sebuah tujuan, Hal ini dikarenakan 

berkaitan dengan kedisiplinan karena akan berdampak pada kinerja dari 

masing-masing pegawai, maka oleh karena itu harus adanya pendataaan 

khusus untuk mencatat kehadiran pegawai, dan dengan adannya absensi 

berbasis website ini akan mengurangi penggunaan kertas atau dapat 

mengurangi kehilangan data. Pada KP. KEDIDI - 3015 DITPOLAIR 

KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI absensi masih di lakukan secara 

manual, berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah absensi berbasis 
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website agar memudahkan untuk mengolah data, memberi informasi dan 

absensi 

. 
1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan pegawai untuk melakukan absen dan menerima informasi 

seperti informasi KP KEDIDI-3015, melakukan pengajuan cuti, menerima 

informasi inventaris kapal.  

2. Menghemat penggunaan kertas dan ruang penyimpanan dokumen dengan 

mengubah metode pengarsipan menjadi kedalam bentuk arsip digital pada 

KP KDIDI-3015 DITPOLAI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana agar berkas, arsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

KP KEDIDI-3015 dapat disimpan dengan aman dan tidak memerlukan 

banyak tempat untuk menyimpannya? 

2. Bagaimana cara agar informasi mengenai KP KEDIDI-3015 seperti 

inventari kapal, pengumuman, dan melakukan pengajuan cuti dapat 

diakses dengan mudah dan cepat oleh anggota KP KDIDI-3015 ? 

3. Bagaimana cara agar absensi dapat terus dimonitor dan dikelola oleh 

admin KP KEDIDI-3015 ? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem informsi absensi ini mampu meningkatkan efesiensi waktu karena 

hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk melakukan proses absensi 

pencarian data, penginputan data, pengeditan data. 

2. Sistem informasi absensi ini mempermudah penggunanya untuk 

mengakses informasi mengenai KP KDIDI-3015 seperti dapat mengakses 

pengumuman, inventaris kapal dan melakukan pengajuan cuti. 

3. Sistem absensi ini menghemat kertas, ruang penyimpanan berkas dan 

dokumen arsip KP KDIDI-3015  

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

membangun sebuah sistem absensi pegawai di KP KDIDI-3015 berbasis 

website yang didalamnya dilengkapi juga fitur untuk proses pengajuan cuti 

pegawai, mengelola informasi, mengelola kegiatan dan mengelola data 

inventaris KP KDIDI-3015 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada laporan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan laporan penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai landasan teori sebagai 

penunjang yang digunakan untuk mengimplementasikan website absensi 

seperti pengertian umum, prinsip kegunaan, fungsi kegunaan, dan berisikan 

uraian sistematis dari teori yang ada pada literatur yng mendsari pemechan 

masalah. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan untuk membangun system absensi berbasis website ini. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Pada bab ini menganalisis permasalahan yang akan diatasi dengan 

membangun model serta kebutuhan sistem, perencanaan desain sistem, 

pengimplementasian sistem dan pengujian sistem yang telah dibangun pada 

penelitian ini. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai kesimpulan dan saran yang 

berisi kemungkinan pengembangan system 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Penelitian Terkait 

Pada penelitian terdahulu yang telah banyak dilakukan sebelumnya terdapat 

beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan laporan penelitian ini, 

antara lain: 

Triyono, Rosiana Safitri, Taufik Gunawan pada tahun 2018 tentang 

Perancang sistem informasi absensi guru dan staff pada SMK Pancakarya 

Tanggeranng berbasis web. Jurnal ini membahas tentang absensi berbasis 

website karena pada era globalisasi saat ini kemajuan teknologi sangat pesat 

khususnya dalam bidang ilmu teknologi. Dimana kemajuan teknologi 

memasuki kesemua bidang social, ekonomi dan Pendidikan. Sistem absensi 

guru dan staff yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan absensi 

manual dengan dilakukannya pencatatan pada buku agenda staff sehingga 

mudah terjadi kerusakandan memperlambat membuat laporan setiap 

bulannya. Dengan adanya permasalahan ini dibutuhkan sistem yang dapat 

memonitoring kehadiran guru dan staff sehingga data yang didapat membantu 

memonitoring kehadiran guru dan staff sehingga yang didapat lebih akurat 

serta dapat menentukan kinerja guru dan staff dari segi absensi. [1]. 

 



6 
 

Pada jurnal Subiantoro pada tahun 2018 Perancangan Sistem Absensi 

Pegawai Berbasis Web Absensi kehadiran pegawai merupakan faktor penting 

bagi sebuah instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan, hal ini berkaitan 

pada kedisiplinan dan berdampak pada kinerja dari masing-masing pegawai. 

Oleh karena itu, perlu adanya pendataan khusus untuk mencatat absensi 

kehadiran dan ketidakhadiran agar aktifitas kerja dapat tercatat secara 

realtime dan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai sistem 

informasi absensi yang baik, salah satunya menggunakan teknologi komputer 

dimana penerapannya dengan aplikasi absensi berbasis website. Pada Kantor 

Kecamatan Purwodadi sistem yang digunakan dalam proses absensi masih 

manual menggunakan buku absensi harian yang berdampak pada efisiensi dan 

efektifitas pendataan, pencarian data sekaligus perhitungan rekap data yang 

membutuhkan waktu yang relatif lama [2] 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini menjadikan teknologi informasi suatu hal yang penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Teknologi Informasi membantu pekerjaan 

dengan menyediakan informasi dan melakukan berbagai tugas yang 

berhubungan dengan pengolahan informasi. Sistem Informasi sendiri 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, terkumpul Bersama-sama untuk melakakukn suatu tujuan 

tertentu, atau sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 
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komponen, atau variable yng terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

tegantung satu sama lain dan terpadu[3] 

2.2.2 Website 

Sebuah situs web adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web 

page) yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain 

(domain name) atau subdomain di World Wide Web (WWW) di 

internet.  Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dengan format 

HTML (Hyper Text Markup Language) yang hampir selalu dapat di 

akses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari 

server website untuk ditampilkan kepada para pemakai web browser. 

Yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkain 

dan dihubungkan dengan jaringan jaringan halaman (hyperlink). [4] 

2.2.3. Internet 

Internet singkatan dari (interconnected network) karena fungsinya 

adalah yang menghubungkan jaringan-jaringan computer. Internet 

semakin berkembang dan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan 

dunia. 

 

Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang dapat dilalui 

berbagai media sarana atau fasilitas yang ada di internet itu meliputi 

Email, FTP, Newsgroup, Mailing List, Gopher, Telnet, IRC, dan Word 

Wide Web (WWW). Fungsi utama dari internet sendiri adalah sebagai 

media informasi yang dapat diakses oleh siapapun yang telah terkoneksi 

kejaringan internet, penggunaan jaringan internet sendiri telah 
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memberikan kebebasan kepada siapapun yang menggunakannya. 

Dengan internet berkomunikasi jarak jauh bukanlah menjadi masalah 

lagi, berkat keadaan tersebut membawa berbagai dampak positif dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu mengurangi dan menghemat biaya 

telekomunikasi yang menggunakan pulsa pada provider komersil yang 

umumnya kita gunakan sebelum adanya jaringan internet. 

 

2.2.4. PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki 

kemampuan untuk memproses data dinamis. Aplikasi-aplikasi yang 

dibangun oleh PHP umunya akan memberikan hasil pada web browser. 

pada umumnya client mengirimkan kode-kode PHP unuk mengirimkan 

permintaan kerserver [5]. Hypertext Preproccessor atau yang umumnya 

kita ketahui sebagai PHP, merupakan bahasa pemrograman yang 

digunakan membangun sebuah website dengan salah satu caranya yaitu 

menyisipkan diri kedalam HTML dan menghasilkan kode HTML, 

HTML atau HyperText Markup Language sendiri merupakan bahasa 

pemrogrman yang lebih sederhana dibandingkan dengan PHP. Sejarah 

dari PHP sendiri pada awalnya merupakan singkatan dari Personal 

Home Page atau situs personal yang pertama kali dirumuskan oleh 

Rasmus Lerdorf dipertengahan tahun 1995. PHP yang umumnya 

dikenal sebagai bahasa pemrograman ternyata juga bisa digunakan 

untuk membuat aplikasi selain web diantaranya adalah untuk meng-

general-purpose programming language. Bahasa pemrograman PHP ini 

menerapkan sebuah sistem server-side didalamnya, yaitu sebuah jenis 
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dari bahasa pemrograman yang menghasilkan sebuah script atau 

program yang apabila akan dijalankan atau diproses memerlukan 

sebuah server sebagai penggeraknya. 

 

2.2.5. MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) suatu sistem basis data 

Relational Database Management System (RDBMS) yang mampu 

bekerja cepat dan mudah digunakan MySQL merupakan program 

pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan 

untuk aplikasi multi user. MySQL memiliki fungsi sebagai relational 

database manajamen system, MySQL software merupakan suatu 

aplikasi yang sifatnya open source serta sistem basis data MySQL 

memiliki kinerja cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan. Karena 

factor open source dan popular makan cocok untuk mendemontrasikan 

proses replikasi basis data. [6] 

 

2.2.6. Framework CodeIgniter 

Framework adalah paket yang berissi fungsi-fungsi yang biasanya 

digunakan dalam pembuatan aplikasi. bebrapa contoh framework 

misalnya email, paging, kalender, tanggal, bahasa, upload file, validasi 

form, text, string dan lain lain. Fungsi -fungsi tersebut dapat digunakan 

dengan cara memanggilnya pada program, tentu memanggil tergantung 

dari framework yang digunakan. Metode yang digunakan framework 

CodeIgniter disebut model-view-controller atau disingkat dengan MVC. 
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CodeIgniter juga menjadi salah satu Framework pilihan karena 

memungkinkan developer untuk membuat aplikasi web. [7] 

 

2.2.7. Personal Extreme Programming (PXP) 

Metode Personal Extreme Programming (PXP) merupakan metode hasil 

pengembangan dari metode Extreme Programming (XP). Metode PXP 

memiliki keunggulan dari sisi kecepatan dengan menggunakan PXP 

maka sklus hidup perangkat lunak menjadi lebih cepat.  Personal 

Extreme Programming (PXP) sangat dibutuhkan. Extreme 

Programming (XP) adalah sebuah model pengembangan perangkat 

lunak yang menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses 

pengembangan sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Metode 

PXP memudahkan software developer dalam melakukan 

pengembangan perangkat lunak, karena waktu siklus hidup yang cepat 

serta fase-fase yang tidak terlalu banyak. [8] 
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Berikut adalah beberapa tahapan dari metode Personal Extreme 

Programming atau PXP yaitu: 

 
Gambar 2.1 Metode Personal Extreme Programming atau PXP 

2.2.8. Unified Modeling Language (UML) 

Pengertian dari UML atau Unified Modeling Language merupakan 

pemodelan sebuah perancangan sistem yang beroreintesi terhadap 

objek. UML digunakan untuk memecah beberapa kebutuhan sebuah 

sistem yang akan dibangun berdasarkan fungsinya. Seperti misalnya 

interaksi antara sistem dan pengguna, fitur-fitur yang tersedia didalam 

sebuah sistem dan lain sebagainya akan dijelaskan didalam bagian-

bagian UML sesuai fungsinya. [9] 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dan pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan pada : 

Waktu  : November 2020  – April 2021. 

Tempat : Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas Lampung 

 

Jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai beriku : 

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Aktifitas 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 

D 

E 

S 

E 

M 

B 

E 

R 

J 

A 

N 

U 

A 

R 

I 

F 

E 

B 

R 

U 

A 

R 

I 

M 

A 

R 

E 

T 

A 

P 

R 

I 

L 

 

 

M 

E 

I 

 

J 

U 

N 

I 

1 
System 

Requirements 

        

2 System Planning         

3 
System  Iteration 

Initialization 

        

4 System Design         

5 Seminar Usul         
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6 
System  

Implementation 

        

7 System Testing         

8 Retrospective         

9 Seminar Hasil         

10 
Ujian 

Komprehensif 

        

 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1. Alat 

Berikut ini adalah perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak 

atau software yang akan digunakan untuk pengembangan sistem 

seperti pada table 3.1: 

Tabel 3.2 Alat (Perangkat keras dan lunak) pengembangan sistem 

No. Perangkat Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1. Laptop 

Acer  
Aspire E 14, 

INTEL CORE 

i3, RAM 4GB, 

dan 

HDD 500GB 

Perangkat pembuat 
dan pengujian 
sistem 

1 

2. Aplikasi 

MySQL 

MySQL 

database  

Management 

database sistem 

1 

3. CodeIgneter CodeIgneter 3 Sebuah web 

application 

network yang 

bersifat open 

1 
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source yang 

digunakan untuk 

membangun 

aplikasi php 

dinamis 

4. Visual 

Studio 

Code 

Visual Studio 
Code Versi 1.4 

Editor text untuk 

mengelola source 

code pembangun 

sistem 

1 

5. XAMPP XAMPP versi 
7.3.20 

Sebuah webserver 

yang berfungsi 

untuk menjalankan 

sistem dan 

database server di 

tingkat 

development 

1 

 

 

 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan untuk pengembangan sistem seperti berikut: 

1. Daftar nama-nama susunan kepengurusan Kp. Kedidi-3015 

2. Data-data yang akan dikelola pada sistem seperti inventaris Kp. 

Kedidi-3015 

3. Data-data kegiatan sehari-hari Kp. Kedid-3015 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam melakukan berbagai perancangan sebuah proyek tentu saja 

membutuhkan berbagai macam metode yang sesuai dengan pengerjaan 

proyek tersebut, dalam hal ini proses pengembangan Sistem Informasi 

Absensi KP-KEDIDI 3015 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Berbasis 

Website menggunakan sebuah Metode Personal Extreme Programming atau 

Extreme Programming (XP) yaitu, sebuah metode yang menggunakan proses 

pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan kualitas sistem secara 
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berkesinambungan. PXP sendiri adalah pengembangan dari metode Extreme 

Programming atau XP yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang 

memiliki waktu singkat untuk mengambangkannya, efisien, memiliki resiko 

kegagalan sistem yang rendah, fleksibel, terprediksi seperti kebutuhan 

pengguna, dan menyenangkan. XP sendiri merupakan metode yang dalam 

pengembangan perangkat lunaknya dikerjakan oleh lebih dari satu orang. 

Namun, pada perkembangannya metode XP tersebut telah mengalami 

beberapa kemajuan salah satunya adalah dengan hadirnya versi perseorangan 

dari metode tersebut yaitu Personal Extreme Programming atau PXP. PXP 

memiliki serangkaian proses dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, 

tentu saja itu adalah penyederhanaan proses dari yang ada pada metode XP 

yaitu Requirements, Planning, Iteration Initialization, Design, 

Implementation, System Testing dan Retrospective [10] 

 

3.3.1 Requirements 

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan 

pengguna sistem yang akan digunakan pada website, pengumpulan 

kebutuhan dari sistem ini dapat dilakukan dengan cara mendengar 

kebutuhan dari pengguna website ini. Untuk dapat membuat suatu 

sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui dahulu bagaimana 

sistem yang sedang berjalan saat ini, kemudian melakukan penyelesaian 

masalah dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 
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3.3.2 Planning 

Pada tahap ini, perencanaan pengembangan sistem mulai dilakukan, 

setelah menganalisis kebutuhan sistem yang telah ada saat ini dan untuk 

kebutuhan yang akan datang maka perencanaan yang disiapkan adalah 

berdasarkan dari permintaan pengguna sistem dan juga dari kebutuhan 

sistem yang telah dianalisis sebelumnya. Planning merupakan tahapan 

untuk menentukan fungsionalitas dari keseluruhan fitur yang akan 

dikembangkan pada sistem. Berdasarkan proses requirements 

sebelumnya, telah ditentukan bahwa pengguna atau admin. 

 

3.3.3 Iteration Initialization 

fungsionalitas pada sistem yang sudah ditentukan dan dijelaskan secara 

terperinci kedalam bentuk Unified Modeling Language atau UML. 

UML merupakan pemodelan sebuah perancangan sistem yang 

beroreintesi terhadap objek, seperti misalnya interaksi antara sistem dan 

pengguna, fitur-fitur yang tersedia didalam sebuah sistem dan lain 

sebagainya akan dijelaskan didalam bagian-bagian UML sesuai 

fungsinya. 

 

3.3.4 Design 

Design merupakan tahapan dari metode PXP yang sesuai dengan 

namanya yaitu proses pendesainan sistem mulai dari mendesain 

database dan interface user yang dijelaskan kedalam bentuk Mock Up. 

Berikut ini adalah Mock Up yang telah didesain sesuai dengan 

Kebutuhan Fungsional Sistem. 
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3.3.5 Implementation 

Implementation merupakan tahapan dari metode PXP yang didalamnya 

terdiri dari tiga tahapan lebih terperinci lagi yang pertama adalah proses 

Unit Testing, yaitu pengujian source code yang dibagi berdasarkan 

tahapan skala kecil dahulu, yaitu mengecek apakah syntax atau variable 

dan lain sebagainya mengalami kesalahan dalam penulisan atau tidak 

pada saat mengetikkan sourcecode didalam editor text. Selanjutnya 

bagian yang kedua yaitu Code atau menginputkan source code 

pembentuk sistem kedalam editor text secara keseluruhan, kemudian 

apabila Code tersebut telah selesai dikerjakan proses selanjutnya 

dilakukan proses finishing yaitu bagian Refactor. Refactor berfungsi 

untuk memperbaiki tata letak penulisan source code dan lain 

sebagainya yang bersifat mempermudah serta menghasilkan penulisan 

source code yang lebih baik pada setiap bagian fitur yang dihasilkan 

untuk membangun system. 

 

3.3.6 System Testing 

System Testing merupakan tahapan dari metode PXP yang berfungsi 

sebagai tempat untuk menguji fungsionalitas dari sistem yang telah 

dikerjakan pada proses-proses sebelumnya, bertujuan untuk menguji 

apakah masih terdapat kekurangan pada sistem atau sudah cukup. 

System Testing ini dilakukan dengan menggunakan Black Box Testing. 

bekerja untuk menemukan kesalahan didalam sebuah kategori seperti 

fungsi-fungsi dari sebuah fitur yang hilang, kesalahan dalam struktur 

data, kesalahan interface dan lain sebagainya. Black Box Testing 
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memfokuskan kinerjanya pada informasi domain, sehingga 

mengesampingkan fungsi dari struktur kontrol. 

 

3.3.7 Retrospective 

Retrospective merupakan tahapan dari metode PXP yang berfungsi 

sebagai pengambilan kesimpulan atas sistem yang telah dibangun 

dengan beberapa proses sebelumnya. Apabila masih ditemukan adanya 

kesalahan pada sistem maka akan dilakukan proses perbaikan sistem 

yang dimulai dari tahapan Iteration Initialization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 
 
 
 

 5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian tahapan yang penulis lakukan, proses 

pengembangan sistem informasi absensi ini sangat membantu proses 

absensi di KP. KEDIDI – 3015 tanpa harus menulis di buku absensi seperti 

yang sebelumnya dilakukan, dimana selain absensi didalam system ini 

dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya seperti pengumuman, inventaris, 

kemudian log book atau buku kegiatan yang dilakukan serta fitur mutasi 

yang digunakan saat mutasi dari satu tempat ke tempat lain dilakukan.  

2. Berdasarkan penelitian system ini juga dapat meminimalisir resiko 

terhadap kehilangan data karna data absensi akan disimpan di server dan 

akan lebih aman dibanding disimpan dalam bentuk hard copy. 

3. Berdasarkan hasil penelitian pada system ini dilakukan tiga tahapan iterasi 

, pada iterasi satu mengerjakan empat fitur , kemudian pada iterasi 2 

menghasilkan penambahan empat fitur, dan yang terakhir iterasi ketiga 

menghasilkan empat penambahan fitur dan perubahan warna pada 

mockup. Dari semua tahapan menghasilkan 12 fitur. 
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4. Berdasarakan hasil penelitian, pengujian sistem menggunakan SUS Tools 

yang sudah dilakukan, didapatkan data-data hasil dari questioner, 

menghasilkan  pada point daya tarik, efisiensi, dan stimulasi berada di 

posisi point Good yang berarti mendapat nilai baik, dan point kejelasan, 

ketepatan serta kebaruan berada di posisi point Above Average yang berarti 

mendapat nilai diatas rata-rata, hasil ini didapatkan berdasarkan penilaian 

yang diberikan oleh pengguna sistem. 

5. Berdasarkan penelitian pengujian pada system menggunakan blackbox 

testing, proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik sebuah 

software. Pada iterasi 1 ada beberapa fitur yang diuji dalam proses 

pengujian tidak ada masalah sehingga dianggap sesuai dengan pada tahap 

iterasi dan dapat dilanjutkan ke tahap iterasi 2 dan iterasi 3. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan penulis untuk pengembangan selanjutnya adalah 

bagaimana cara memaksimalkan kinerja sistem absensi didukung dengan 

fitur capture wajah sehingga proses absensi lebih maksimal dan lebih 

meyakinkan tanpa adanya kecurangan – kecurangan yang mungkin saja 

bisa dilakukan. 
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