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ABSTRAK 

 

SISTEM VALIDASI DOKUMEN DIGITAL  

MENGGUNAKAN FUNGSI HASH 

 

Oleh 

 

LITA AMELIA 

 

Perubahan interaksi dan komunikasi banyak terjadi dalam masyarakat setelah 

adanya teknologi internet. Internet digunakan sebagai media pelayanan 

administrasi di Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung dengan melalui chat 

dan email, namun pelayanan administrasi tersebut terkendala dalam pengesahan 

dokumen. Pengesahan dokumen pada Jurusan Ilmu Komputer, Universitas 

Lampung dilakukan dengan cara semi-manual, yaitu dengan menyematkan hasil 

scan tanda tangan basah. Cara semi-manual tidak dapat mengklaim keabsahan serta 

keotentikan dokumen karena mudah dilakukan pemalsuan. Untuk meminimalisir 

pemalsuan dokumen, dikembangkan sebuah sistem untuk memvalidasi dokumen 

digital di Jurusan Ilmu Komputer yang dapat menghasilkan output QR Code 

sebagai tanda tangan digital. Sistem yang dikembangkan menggunakan fungsi hash 

SHA-256 untuk membuat message digest dari dokumen yang ditandatangani. 

Waterfall digunakan sebagai metode pengembangan sistem dan metode pengujian 

yang digunakan yaitu Black-Box Testing dan User Acceptance Testing. 

 

Kata Kunci: Black-Box Testing, Laravel, QR Code, Validasi Dokumen, User 

Acceptance Testing, Waterfall. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

DIGITAL DOCUMENT VALIDATION SYSTEM 

USING THE HASH FUNCTION 

 

By 

 

LITA AMELIA 

 

Interaction and communication has changed after the advent of internet technology. 

The internet is used as a medium for administrative services at the Department of 

Computer Science, University of Lampung via chat and email, but the 

administrative services are constrained in ratifying documents. Validation of 

documents at the Department of Computer Science, University of Lampung is 

carried out semi-manually by attaching a wet signature scan. The semi-manually 

method cannot claim the validity and authenticity of the document because it is easy 

to forge. To minimize document forgery, a system was developed to validate digital 

documents in the Department of Computer Science that can produce QR Code 

output as a digital signature. The developed system uses SHA-256 hash function to 

generate message digests from signed documents. Waterfall Method is used as a 

system development method and the testing method used is Black Box Testing and 

User Acceptance Testing. 

Keywords: Black Box Testing, Document Validation, Laravel, QR Code, User 

Acceptance Testing, Waterfall.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan interaksi dan komunikasi terjadi dalam masyarakat setelah adanya 

teknologi internet. Berdasarkan data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) dalam judul “Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 

2019-2020 (Q2)” pengguna internet di Indonesia mencapai angka 196,71 juta jiwa 

atau setara dengan 73,7% dari total penduduk di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, 

tidak dapat dipungkiri bahwa internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan 

masyarakat.  

 

Internet telah digunakan sebagai media untuk mengirim dokumen bisnis serta 

aktivitas bisnis lainnya. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan resiko jika informasi 

yang bersifat rahasia diakses dengan bebas oleh pihak yang tidak memiliki 

kewenangan (Jogiyanto, 2017). Saat melakukan proses pengiriman dokumen, 

kemungkinan terdapat oknum dengan ilegal mengubah isi dokumen tanpa diketahui 

pengirim maupun penerima. Tanpa adanya keamanan yang baik, maka dapat 

dengan mudahnya terjadi pemalsuan dokumen (Yoppi dan Situmorang, 2021). 

 

Pemalsuan dokumen biasanya dilakukan dengan memodifikasi isi asal dokumen, 

yaitu membuat dokumen baru menggunakan desain dan tampilan yang serupa 

dengan aslinya. Dokumen dikatakan penting dikarenakan di dalamnya terdapat data 

yang diperlukan suatu instansi, organisasi, maupun individu sebagai sumber 

informasi. Dampak dari pemalsuan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian 

pada masa mendatang bagi instansi, organisasi, maupun individu tersebut 

(Musthofa dkk., 2016). Tanpa adanya sistem keamanan yang baik dalam dokumen, 
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penerima dokumen dapat saja menerima dokumen tanpa meragukan adanya 

perubahan isi dalam dokumen tersebut. Maka dari itu dibutuhkan sebuah tanda 

tangan berupa tanda tangan digital (digital signature) pada dokumen, sehingga 

penerima dokumen merasa yakin bahwa tidak terjadi manipulasi pada isi dokumen. 

 

Digital signature diartikan sebagai teknik dalam kriptografi yang digunakan dalam 

pengesahan dokumen digital. Tujuan teknik kriptografi dilakukan agar informasi 

yang dikirimkan melalui jaringan LAN atau internet dan bersifat rahasia tidak 

mudah diketahui serta dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak 

berkewenangan (Rizaldy, 2014). Digital signature diharuskan memiliki aspek 

keamanan dari kriptografi, di antaranya yaitu dapat menjamin integritas data, 

otentikasi, serta anti penyangkalan. Keabsahan dari tanda tangan digital sama 

halnya dengan tanda tangan pada dokumen kertas (Sulaiman dkk., 2016). 

 

Pengesahan dokumen proposal atau surat keterangan di Jurusan Ilmu Komputer, 

Universitas Lampung, dilakukan oleh kepala jurusan hingga sekretaris jurusan 

dengan mengikuti prosedur yang terdapat di Jurusan Ilmu Komputer. Dalam proses 

pengesahan tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa para dosen dan pihak yang ingin 

melakukan pengesahan dokumen memiliki waktu yang sama. Sehingga urusan 

pengesahan dokumen dapat menghabiskan waktu yang lama. Masalah lain yang 

muncul yaitu dapat terjadinya pemalsuan tanda tangan. 

 

Belakangan ini di Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung proses 

pengesahan dokumen surat keterangan maupun proposal dilakukan dengan cara 

semi-manual, yaitu menyematkan hasil scan tanda tangan basah di dokumen atau 

dengan tanda tangan langsung dalam dokumen tersebut dengan menggunakan fitur 

draw pada Microsoft Word atau PDF Reader. Hal tersebut dianggap telah 

mengubah cara manual menjadi sistem digital. Namun pada kenyataannya, 

teknologi digital signature berbeda dengan tanda tangan scan walaupun bentuk 

dokumennya sama yaitu berbentuk digital (Suni dan Maulana, 2018). Cara semi-

manual tidak dapat mengklaim keabsahan serta keautentikan dokumen elektronika 

karena cara ini dapat dengan mudah dilakukan pemalsuan dan sulit diketahui 
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adanya perubahan terhadap informasi elektronik serta waktu penandatanganan 

(Jenis Tanda Tangan Elektronik, 2021). 

 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, pada penelitian ini dikembangkan suatu 

sistem berbasis website sebagai bahan laporan tugas akhir (Skripsi) dengan judul 

“Sistem Validasi Dokumen Digital menggunakan Fungsi Hash dengan Metode 

Extreme Programming (XP)”. Sistem yang dikembangkan dapat digunakan oleh 

civitas akademika Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung, dengan prosedur 

satu dokumen pengesahan dilakukan oleh satu pengguna. Dengan 

dikembangkannya sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk proses 

administrasi Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung dalam melakukan 

pengesahan dokumen digital yang dapat divalidasi kebenarannya. 

 

Dalam penelitian ini digital signature didapatkan melalui data yang di-input-kan 

dalam form generate QR Code, data tersebut selanjutnya dilakukan hashing dengan 

Secure Hash Algorithm – 256 (SHA-256). Hasil dari hashing tersebut di generate 

menjadi bentuk Quick Response Code (QR Code). Kemudian QR Code 

digabungkan ke dalam dokumen yang menandakan bahwa dokumen tersebut telah 

ditandatangani secara digital. Untuk membuktikan keaslian bahwa dokumen 

tersebut telah ditandatangani yaitu dilakukan proses verifikasi dengan memindai 

QR Code yang terdapat dalam dokumen tersebut. 

 

Pengembangan yang dilakukan pada sistem ini yaitu menggunakan framework 

Laravel 8 dengan metode pengembangan perangkat lunak Extreme Programming 

atau XP. Pengembangan dengan metode XP dapat dilakukan dengan waktu singkat 

karena sistem yang dikembangkan dimulai dari komponen yang paling sederhana 

terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan komponen yang lebih kompleks (Azdy dan 

Rini, 2018).  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

“Bagaimana mengembangkan aplikasi validasi dokumen digital pada Jurusan Ilmu 

Komputer, Universitas Lampung”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Batasan masalah dalam 

pengembangan sistem ini yaitu: 

a. Sistem validasi dokumen berupa tanda tangan digital (digital signature) 

menggunakan fungsi hash SHA-256. 

b. Menggunakan web framework Laravel 8. 

c. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode pengembangan Extreme 

Programming (XP). 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem digital signature untuk 

validasi dokumen digital pada Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pengembangan sistem ini yaitu sistem dapat dijadikan 

sebagai solusi alternatif untuk validasi dokumen digital, karena dengan adanya 

teknologi digital signature yang dapat menjaga keotentikan isi dokumen serta detail 

informasi penandatangan. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan tujuannya untuk mendukung penelitian ini. Berikut merupakan beberapa 

penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini: 

 

2.1.1. Implementasi Tanda Tangan Digital Menggunakan RSA dan SHA-

512 Pada Proses Legalisasi Ijazah (Nuraeni dkk., 2018) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nuraeni, Yoga Handoko Agustin dan 

Irman Maulana Muharam telah dikembangkan sistem berbasis website 

menggunakan metode pengembangan Waterfall dengan proses tanda tangan dan 

verifikasi menggunakan algoritma SHA-512 dan algoritma RSA. Dalam penelitian 

tersebut terdapat beberapa proses dalam melakukan tanda tangan, pada proses 

hashing menghasilkan message digest berukuran 514-bit dan 64 byte. Selanjutnya 

pada proses signing, message digest yang dihasilkan dari proses hashing di enkripsi 

menggunakan private key yang telah dibangkitkan sebelumnya. Hasil dari enkripsi 

tersebut merupakan kode tanda tangan digital, lalu dilampirkan dalam dokumen 

ijazah. Penelitian ini menghasilkan sistem baru yang memudahkan dalam 

mengecek keaslian ijazah, yaitu hanya dengan membuka website kampus. 
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2.1.2. Penerapan Digital Signature untuk Pengesahan Proposal Hibah Dikti 

Menggunakan Secure Hash Algorithm (Suni dan Maulana, 2018). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Eugenius Kau Suni dan Haidar 

Ilham Maulana telah dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 

melakukan penandatanganan proposal Hibah Dikti oleh kaprodi, dekan dan kepala 

pusat LPPM di Universitas Mercubuana dengan menggunakan Secure Hash 

Algorithm (SHA-1). CodeIgniter menjadi framework yang digunakan sebagai 

back-end sistem yang dikembangkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menambah 

pemahaman serta pengalaman pemanfaatan digital signature untuk meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi dalam proses pengesahan Hibah Dikti. 

 

2.1.3. Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi 

Geografis Industri Kabupaten Tegal (Sasmito, 2017) 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ginanjar Wiro Sasmito melatarbelakangi 

adanya keterbatasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, 

menyebabkan industri-industri yang terdapat di Kabupaten Tegal kurang dikenal 

masyarakat luas. Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah Sistem Informasi 

Geografis dengan metode pengembangan Waterfall dengan output sistem dapat 

memberikan informasi mengenai profil industri, jenis produk, nilai investasi, peta 

industri dan lokasi industri di setiap desa maupun kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Tegal. 

 

2.2. Uraian Tentang Landasan Teori 

2.2.1. Dokumen 

Menurut Louis Gottschalk (1986:38) dalam (Amin dan Siahaan, 2016), dokumen 

dikatakan sebagai sumber tertulis bagi informasi yang berkaitan dengan sejarah, 

digunakan sebagai kebalikan dari bukti narasi, artefak, peninggalan bergambar, 

hingga peninggalan kebudayaan. Dokumen digunakan untuk surat-surat resmi 
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bahkan surat-surat negara seperti surat perjanjian, isi undang-undang, hibah dan 

konsesi. Dalam arti luas, dokumen digunakan sebagai proses pembuktian yang 

bersumber dari tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeologis. 

 

2.2.2. Validasi 

Berdasarkan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021) validasi 

diartikan sebagai pengesahan atau pengujian keaslian atas sesuatu. Sehingga 

validasi dokumen dapat disimpulkan sebuah sistem yang memiliki fungsi 

menyimpan data atau arsip dokumen dengan aman serta memiliki fungsi untuk 

menguji kebenaran atau keaslian sebuah dokumen. 

 

2.2.3. Tanda Tangan Digital 

Tanda tangan digital (digital signature) merupakan bentuk tanda tangan elektronik 

yang memiliki fungsi seperti tanda tangan basah. Kekuatan hukum pada tanda 

tangan digital sama dengan tanda tangan manual, atau biasa disebut dengan tanda 

tangan basah. Legalitas dari tanda tangan digital sudah terjamin melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan 

bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum 

yang sah selama memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud 

antara lain data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya pada penanda tangan 

dan segala perubahan pada tanda tangan elektronik (waktu, identitas 

penandatangan, serta lokasi tanda tangan) dapat diketahui (PrivyID, 2021). 

 

Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

terdapat dua jenis tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan elektronik yang 

disertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak disertifikasi. Tanda tangan yang 

disertifikasi merupakan tanda tangan yang penerapannya mengacu terhadap 

penandatanganan dokumen elektronik dengan menggunakan metode kriptografi 

atau disebut dengan tanda tangan digital (digital signature). Tanda tangan 
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elektronik yang telah disertifikasi harus memiliki kekuatan keabsahan hukum dan 

dampak aturan tanda tangan elektronik dan disahkan oleh Lembaga jasa 

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia serta dibuat dengan menggunakan 

perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang disertifikasi (Ariadi, 2016). 

Sedangkan tanda tangan tidak disertifikasi merupakan tanda tangan yang dibuat 

tanpa menggunakan jasa Lembaga jasa penyelenggara sertifikasi elektronik 

Indonesia. Bentuk dari tanda tangan tidak disertifikasi di antaranya QR Code, 

Biometric Scan, Scanned Signature, dan sebagainya. 

 

2.2.4. Kriptografi 

Kriptografi merupakan suatu ilmu atau seni yang digunakan untuk menjaga 

kerahasiaan pesan dengan cara mengubah pesan asli ke dalam bentuk yang sukar 

dimengerti artinya (Simargolang, 2017). Sistem kriptografi menurut (Munir, 2019) 

terdapat lima bagian, di antaranya yaitu: 

a. Plaintext atau teks asli merupakan pesan yang dikirimkan berisi data asli yang 

dapat terbaca. Plaintext disebut juga dengan masukan bagi algoritma enkripsi. 

 

b. Secret Key atau kunci rahasia merupakan masukan bagi algoritma enkripsi 

dengan nilai yang berbeda dari teks asli serta menentukan hasil keluaran dari 

algoritma enkripsi. 

 

c. Ciphertext merupakan hasil dari keluaran algoritma enkripsi. Pesan dalam 

ciphertext bisa dianggap tersembunyi. Ciphertext yang terlihat acak dikatakan 

dengan algoritma enkripsi yang baik. 

 

d. Algoritma Enkripsi memiliki dua masukan yaitu plaintext dan secret key. 

Algoritma ini melakukan proses pengubahan teks asli menjadi teks yang 

tersandi. 

 

e. Algoritma Dekripsi memulihkan kembali teks yang tersandi menjadi teks asli 

bila secret key yang digunakan algoritma dekripsi sama dengan secret key yang 

digunakan dalam algoritma enkripsi. 
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2.2.5. Fungsi Hash 

Hash disebut salah satu bentuk Teknik kriptografi dan termasuk sebagai kriptografi 

tanpa kunci (unkeyed cryptosystem). Fungsi Hash merupakan algoritma yang 

merubah data atau pesan asli menjadi sederetan karakter yang acak dan memiliki 

jumlah karakter yang sama. Ciri utama dari fungsi Hash yaitu pesan yang telah 

diacak tidak dapat diubah kembali menjadi pesan yang jelas (Prasetyo dan Suryana, 

2016). 

 

4.3.1. Secure Hash Algorithm - 256 

Algoritma SHA-256 merupakan bagian dari algoritma Hash jenis SHA-2 yang 

keluarannya berupa message digest sepanjang 256 bit. Algoritma SHA-256 dapat 

digunakan untuk melakukan pengecekan integritas data, pembuatan digital 

signature. Teori Dasar SHA-256 yaitu pembuatan message digest yang didasarkan 

pada pesan dengan panjang maksimum 256 bit, menggunakan message schedule 

yang terdiri dari 64 elemen kata 32 bit, 8 buah variable 32 bit, serta variable 

penyimpan nilai hash 8 buah kata 32 bit, serta hasil akhir didapat message digest 

sepanjang 256 bit (Anugrah dkk., 2019). 

 

2.2.8. Quick Response Code 

Quick Response (QR) Code merupakan gambaran matriks dua dimensi yang berisi 

data informasi tertentu di dalamnya. QR Code juga merupakan perubahan dari 

bentuk barcode (kode batang). QR Code disusun dari garis batang berwarna hitam 

dan putih yang berisi data informasi tertentu, dan ketika dilakukan scanning akan 

menampilkan data informasi yang bersangkutan (Wijaya dan Gunawan, 2016). 
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2.2.9. Framework 

Menurut (Setyawan dan Pratiwi, 2019) framework merupakan kumpulan fungsi 

atau perintah dasar yang biasa digunakan dalam mengembangkan sebuah perangkat 

lunak dengan tujuan pengembangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih 

terstruktur. 

 

2.2.10. Laravel 

Laravel merupakan sebuah framework bahasa pemrograman Hypertext 

Preprocessor (PHP) yang digunakan untuk melakukan pengembangan perangkat 

lunak berbasis website dengan menerapkan konsep Model, View, Controller 

(MVC). Framework Laravel dirilis pada tanggal 9 Juni 2011 oleh Taylor Otwel dan 

termasuk ke dalam jenis framework yang berlisensi open source. Terdapat banyak 

fitur yang dapat digunakan dalam framework Laravel dalam membantu developer 

melakukan pengembangan, di antaranya yaitu Bundles, Eloquent ORM (Object 

Relational Mapping), Query Builder, Application Logic, Reverse Routing, 

Resource Controller, Class Auto Loading, View, Composers, Blade, Migration, 

Database Seeding, Unit Testing, Automatic Pagination, Form Request, 

Middleware, dan lainnya (Naista, 2017). 

 

2.2.11. Basis Data 

Dalam buku Pengantar dan Implementasi Basis Data (Pamungkas, 2017) 

diterangkan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan 

disimpan secara Bersama pada sebuah media, yang dibuat struktur berdasarkan 

skema tertentu, dan menggunakan perangkat lunak pendukung untuk melakukan 

proses manipulasi suatu fungsi tertentu. Sedangkan menurut (Jubilee, 2017), 

dijelaskan bahwa basis data merupakan suatu aplikasi yang menyimpan 

sekumpulan data. Lalu setiap data memiliki perintah khusus untuk dapat 

menciptakan, mengakses, mengatur, mencari, dan menyalin data yang terdapat di 

dalamnya. 
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2.2.12. MariaDB 

MariaDB merupakan Relational Database Management System (RDBMS) yang 

mendukung fitur seperti multithread, dan multi-user. Dan dibangun oleh orang yang 

sama dengan yang membuat MySQL, sehingga basis data MariaDB memiliki 

kemiripan pada MySQL (Hendra dan Andriyani, 2020). MariaDB merupakan 

RDBMS yang disebarluaskan secara gratis dibawah lisensi GPL, sehingga setiap 

orang bebas untuk menggunakan MariaDB, namun tidak dapat dijadikan produk 

turunan yang bersifat komersial. 

 

2.2.13. Unified Modelling Language 

Unified Modelling Language (UML) adalah salah satu standar bahasa yang banyak 

digunakan untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menampilkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Beberapa diagram 

terfokus pada teori object oriented dan sisanya terfokus pada detail rancangan dan 

pengembangan. Semua itu ditujukan sebagai sarana komunikasi antar team 

programmer maupun dengan pengguna (Sukamto dan Shalahuddin, 2018).  

 

I. Use Case Diagram 

Menurut (Rosa dan Shalahuddin, 2018) Use Case Diagram umumnya digunakan 

untuk memodelkan tindakan (behavior) sistem yang akan dibuat. Use Case 

menjelaskan interaksi yang terjadi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang 

dibuat. Lebih jelasnya, Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang 

dapat digunakan dan oleh siapa saja. Berikut simbol dari Use Case Diagram, dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

 

No Simbol Nama Keterangan 

1.  Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

2. 

 

Actor Menjelaskan himpunan peran yang pengguna 

mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 

3.  Association Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

4.  Directed 

Association 

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain, directed 

association biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

5. 

 

Generalization Hubungan di mana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor) 

(umum-khusus). 

7.  Include Menjelaskan bahwa use case sumber secara 

eksplisit. 

8.  Extend Menjelaskan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

(Rosa dan Shalahuddin, 2018) 
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II. Activity Diagram 

Menurut (Rosa dan Shalahuddin, 2018) menyebutkan bahwa Activity Diagram 

merupakan sebuah diagram alur kerja (workflow) menggambarkan aktivitas dari 

sistem ataupun proses bisnis yang terdapat pada sistem. Berikut simbol-simbol 

activity diagram, dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram  

 

No Simbol Nama Keterangan 

1.  Activity Menandakan sebuah aktivitas. Bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

2. 

 

Action State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3. 
 

Initial Node Titik awal, untuk memulai aktivitas. 

4. 

 

Activity Final Node Objek dibentuk dan diselesaikan atau di 

akhiri. 

5. 

 

Fork Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6. 

 

Join Beberapa aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi satu aliran. 

7.  Decision Pilihan untuk mengambil keputusan. 

 

(Rosa dan Shalahuddin, 2018) 

 

2.2.14. Metode Waterfall 

Metode Waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan 

dan sistematis. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem 

dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jika tahap ke-1 belum dikerjakan, 

maka tahap 2 tidak dapat dikerjakan. Jika tahap ke-2 belum dikerjakan maka tahap 

ke-3 juga tidak dapat dikerjakan, begitu seterusnya.  
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Gambar 2.1 Model Pengembangan Waterfall (Pressman, 2010) 

Gambar 2.1 merupakan tahapan dari pengembangan perangkat lunak dengan 

metode Waterfall. Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan 

sistem dengan Waterfall. 

 

a. Communication 

Tahapan communication merupakan analisis terhadap kebutuhan sistem, serta tahap 

untuk melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, maupun 

mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun dari 

internet. 

 

b. Planning 

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan 

sistem, termasuk rencana yang akan dilakukan. 

 

c. Modelling 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan 

sistem yang dapat diperkirakan sebelum dibuat ke dalam baris code. Proses ini 

berfokus pada rancangan struktur data, representasi interface, dan detail (algoritma) 

prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut system 

requirement. 
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d. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan sebuah sistem, 

artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. 

Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut 

untuk kemudian bisa diperbaiki. 

 

e. Deployment  

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah 

melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan 

digunakan oleh user. Kemudian sistem yang telah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala. 

 

2.2.15. Black-Box Testing 

Menurut (Vikasari, 2018) Black-Box Testing merupakan salah satu metode 

pengujian yang memiliki fokus terhadap spesifikasi fungsionalitas dari perangkat 

lunak. Black-Box testing dapat digunakan untuk mengetahui beberapa 

permasalahan dalam sistem yang dikembangkan, di antaranya fungsi yang salah 

atau hilang, kesalahan pada interface, kesalahan fungsi, kesalahan skema basis data, 

serta kesalahan deklarasi (Mustaqbal dkk., 2015).  

 

Pengujian dalam black-box memiliki beberapa teknik di antaranya Equivalence 

Partitioning, Boundary Value Analysis, Robustness Testing, Behavior Testing, dan 

Cause-Effect Relationship Testing (Safitri dan Pramudita, 2018). Salah satu Teknik 

yang banyak digunakan yaitu teknik Equivalence Partitioning. Equivalence 

partitioning merupakan sebuah pengujian yang berdasarkan input tiap form yang 

ada pada skenario pengujian, hasil dari input-an dilakukan pengelompokan 
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berdasarkan fungsinya baik itu bernilai valid maupun tidak valid (Hidayat dan 

Muttaqin, 2018). 

 

2.2.16. User Acceptance Testing 

Menurut (Anwar dkk., 2021) User Acceptance Testing (UAT) merupakan sebuah 

pengujian yang dilakukan end-user dimana user tersebut langsung berinteraksi 

dengan sistem dan melakukan validasi mengenai fungsi yang ada sudah berjalan 

sebagai mestinya atau belum. Setelah dilakukan pengujian sistem tersebut, 

selanjutnya dapat ditentukan bahwa sistem tersebut telah memenuhi persyaratan.  

 

Dalam pengujian UAT, pengguna akan diberikan pertanyaan yang dapat dipilih 

berdasarkan beberapa kriteria di mana kriteria tanggapan pengguna akan ditentukan 

menggunakan Skala Likert yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian 

Jawaban Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Kemudian setelah mendapatkan respon dari pengguna, selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan beberapa rumus sebagai berikut. 

𝑃 =
𝑆

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100% 

Keterangan: 

P = Nilai persentase yang dicari 

S = Jumlah frekuensi dikalikan dengan skor yang dimiliki tiap jawaban 

Skor ideal = Skor tertinggi dikalikan dengan jumlah sampel 

  

Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan 

persentase yang didapatkan. Menurut   (Pranatawijaya dkk., 2019)  skor 81%-100% 
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memiliki kategori penilaian sangat setuju, 61%-89% setuju, 41%-60% cukup, 21%-

40% tidak setuju dan 0%-20% sangat tidak setuju. 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2021 dengan tempat 

pelaksanaan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Berikut ini pada tabel 3.1 merupakan 

alur penelitian. 

 

Tabel 3.1 Alur Penelitian 

 

 

 

3.2. Perangkat Penelitian 

Perangkat penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem validasi 

dokumen adalah sebagai berikut. 
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3.2.1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

a. System Manufacturer : Acer 

b. System Model  : Aspire E5-476G 

c. Processor   : Intel® CoreTM i5-8250U CPU@ 1.60GHz to 

  1.80GHz 

d. Installed RAM  : 8,00 GB 

e. System Type  : 64-bit operating system, x64-based processor 

 

3.2.2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Sistem Operasi Windows 11 Pro 

b. Visual Studio Code versi 1.63.2 

c. Google Chrome versi 98.0.4758.82 

d. Laragon versi 5.0.0 

e. Database MySQL 5.7.33 

f. StarUML versi 3.0.2 

g. Balsamiq Wireframes versi 4.4.4 

 

3.3. Tahapan Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian. 

  

Gambar 3.1 menggambarkan diagram alir penelitian yang dimulai dengan studi 

literatur, pengembangan sistem, hingga penulisan laporan. Pada tahap 

pengembangan sistem, dilakukan dengan metode Waterfall.  

 

3.3.1. Studi Literatur 

Tahapan studi literatur dilakukan dengan mencari referensi terkait digital signature 

yang dapat menunjang dalam proses penelitian. Sumber referensi berasal dari 

search engine, buku, maupun jurnal. 

 

3.3.2. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode Waterfall yang 

terdapat beberapa tahapan, di antaranya communication, planning, modelling, 

construction, dan deployment. Berikut merupakan uraian dari implementasi dengan 

metode pengembangan Waterfall. 
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a. Communication 

Tahap communication merupakan tahapan awal dalam pengembangan sistem 

dengan metode Waterfall. Pada tahap ini dilakukan inisialisasi proyek dengan 

menganalisis permasalahan yang dihadapi serta melakukan analisis mengenai 

kebutuhan user dengan melakukan wawancara kepada Kepala Jurusan Ilmu 

Komputer. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan berbagai informasi mengenai 

apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk sistem yang akan dikembangkan. 

Dari hasil wawancara tersebut menghasilkan kebutuhan sistem yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan sistem 

ditunjukkan pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem  

No Aktor Deskripsi 

1. Admin • Admin dapat memanajemen guest yang mendaftar jadi user, yaitu 

dengan mengaktifkan akun dan nonaktifkan akun guest tersebut.  

• Admin juga yang dapat mengelola data jenis kategori dokumen yang 

dapat digunakan oleh user. 

2. User • User dapat melakukan validasi dokumen digital pada sistem yang 

dikembangkan.  

• User dapat melakukan penambahan dokumen, melihat detail dokumen, 

mengubah dokumen ataupun menghapus dokumen.  

• User dapat memberikan digital signature pada dokumen yang telah 

ditambahkan. 

• User dapat mencetak dokumen yang telah dibubuhi digital signature. 

• User dapat mengecek validitas dokumen yang telah diberi digital 

signature.  

3. Guest Guest adalah orang yang belum terdaftar pada sistem validasi dokumen. 

Tetapi guest dapat mengecek validitas dokumen dengan mengakses sistem 

tanpa melakukan log in. Jika guest ingin melakukan validasi terhadap 

dokumen digital, maka guest harus melakukan register terlebih dahulu. 

 

Setelah kebutuhan sistem diuraikan, selanjutnya terdapat model Use Case Diagram 

untuk pengguna sistem yaitu admin, user (dosen, mahasiswa, dan staff), dan guest. 

Mengenai hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan 

sistem dimodelkan dengan Use Case Diagram. Use Case Diagram dalam sistem 

yang dikembangkan ditampilkan dalam Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Validasi Dokumen Digital. 

Pada Gambar 3.2 terdapat tiga aktor yang dapat mengakses sistem, yaitu admin, 

user (dosen, mahasiswa dan staff) dan guest. User dan admin sebelum melakukan 

aktivitas pada sistem diperlukan untuk melakukan log in terlebih dahulu. Guest 

dapat melakukan register terlebih dahulu agar dapat melakukan aktivitas seperti 

yang dilakukan oleh user. Admin dapat melakukan manajemen user, dalam hal ini 

admin memiliki wewenang untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan user yang 

telah melakukan register. Admin dapat mengelola kategori, yaitu melakukan 

aktivitas create, read, update, delete kategori yang dapat digunakan dalam 

dokumen. User dapat melakukan kelola dokumen dengan create, read, update dan 

delete. Selanjutnya user dapat meng-generate QR Code sebagai output dari tanda 

tangan digital yang telah dibuat serta dapat mencetak dokumen yang telah 

dilakukan tanda tangan. Dalam sistem yang dikembangkan, semua pengguna dapat 
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melakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah divalidasi tanpa harus 

melakukan log in terlebih dahulu. 

 

b. Planning 

Tahapan selanjutnya yaitu planning, pada tahapan ini dilakukan dengan membuat 

rencana kerja dalam proses pengembangan proyek yang telah diinisiasikan. Pada 

tahapan ini dihasilkan gantt chart rencana pengembangan sistem yang dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Sistem 

Kegiatan Detail Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Modelling 

Activity Diagram                                                         

ER Diagram                                                         

Desain Antarmuka                                                         

Construction 

Pembuatan Database                                                         

Autentikasi                                                         

Manajemen User                                                         

Kelola Kategori                                                         

Kelola Dokumen                                                         

Generate QR Code                                                         

Cetak QR Code                                                         

Cek Validasi                                                         

Testing (Black Box) 
Pembuatan Skenario                                                         

Pengujian                                                         

Deployment 
Hosting                                                         

Pengecekan                                                         

Testing (UAT) 
Pembuatan Skenario                                                         

Pengujian                                                         
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Tabel 3.3 merupakan tabel rencana pengembangan sistem yang berawal dari 

kegiatan modelling, construction, Black-Box Testing, deployment hingga User 

Acceptance Testing. 

 

c. Modelling 

Pada tahapan modelling, dilakukan pemodelan sistem dalam bentuk Activity 

Diagram dan Entity Relationship Diagram menggunakan StarUML serta desain 

antarmuka sistem dalam bentuk mockup dengan menggunakan Balsamiq 

Wireframes.  

 

1) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan proses-proses (aliran kerja) 

yang terjadi pada sistem. Activity Diagram dirancang dengan mengacu pada Use 

Case Diagram yang telah dibuat. Dengan adanya Activity Diagram, aktivitas yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem dapat terlihat dengan jelas. Berikut merupakan 

Activity Diagram sistem validasi dokumen digital. 

 

a) Activity Diagram Log In 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Log In. 
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Pada Gambar 3.3 menunjukkan proses user dan admin melakukan proses log in. 

Proses awal dalam melakukan log in adalah user mengakses URL dari halaman log 

in, kemudian sistem menampilkan form halaman log in, selanjutnya user mengisi 

form dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah 

form terisi, lalu user menekan tombol log in. Selanjutnya dilakukan pengecekan 

atau autentikasi pada database, jika username dan password yang dimasukkan 

salah, maka sistem akan menampilkan form log in kembali, dan jika benar, maka 

sistem akan menampilkan halaman dashboard sesuai role masing-masing. 
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b) Activity Diagram Register 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Register. 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan proses guest melakukan proses register. Proses 

awal dalam melakukan register adalah guest mengakses URL dari halaman 

register, kemudian sistem menampilkan form halaman register, selanjutnya guest 

mengisi form dengan memasukkan data sesuai yang diperintahkan dalam form. 

Setelah form terisi, lalu guest menekan tombol register. Selanjutnya dilakukan 

pengecekan pada database, jika data yang dimasukkan sudah terdaftar, maka sistem 

akan menampilkan form register kembali, dan jika benar, maka database akan 

menyimpan data baru dan sistem akan menampilkan halaman log in. 
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c) Activity Diagram Kelola User 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Kelola User. 

 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan pengguna admin melakukan proses kelola data 

user. Proses awal dalam kelola user adalah admin memilih menu user, selanjutnya 

database akan mengambil data user dan sistem akan menampilkan data user. 

Admin dapat melakukan aksi terima atau tolak user yang telah melakukan register 

sebelumnya. Ketika admin menekan tombol terima, sistem akan menampilkan 

pesan konfirmasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan pesan konfirmasi dengan 

pilihan Ya atau Tidak, jika admin memilih tidak, sistem akan menampilkan kembali 

data user. Jika admin memilih ya, selanjutnya database akan mengubah status user. 
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Selanjutnya, jika admin menekan tombol tolak, aktivitas sama dengan ketika admin 

menekan tombol terima, perbedaan terdapat pada respon database, yaitu akan 

menghapus data ketika admin memilih tombol ya. Aktivitas terakhir yaitu sistem 

menampilkan data user terbaru. 
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d) Activity Diagram Kelola Kategori 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Kelola Kategori. 
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Pada Gambar 3.6 menunjukkan pengguna admin melakukan proses kelola data 

kategori. Proses awal dalam kelola kategori adalah admin memilih menu kategori, 

selanjutnya database akan mengambil data kategori dan sistem akan menampilkan 

data kategori. Admin dapat melakukan tambah, edit dan hapus data. Ketika admin 

menekan tombol tambah data, sistem akan menampilkan form tambah data. 

Selanjutnya admin memasukkan data yang terdapat dalam form, jika masukan data 

tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan error dan akan menampilkan 

halaman form tambah data kembali, dan jika masukan data sesuai, maka database 

akan menyimpan data kategori yang baru ditambahkan. Admin juga dapat memilih 

hapus atau edit data, jika admin menekan tombol hapus, maka sistem akan 

menampilkan pesan peringatan. Jika admin memilih tombol tidak, maka tidak 

terjadi perubahan dalam database, dan jika admin memilih tombol hapus, maka 

data akan terhapus dalam database. Activity kelola kategori berakhir dengan sistem 

menampilkan data kategori terbaru. 
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e) Activity Diagram Kelola Dokumen 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Kelola Dokumen. 
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Pada Gambar 3.7 menunjukkan user melakukan proses kelola dokumen. Proses 

awal dalam kelola kategori adalah user memilih menu dokumen, selanjutnya 

database akan mengambil data dokumen dan sistem akan menampilkan data 

dokumen. User dapat melakukan tambah, edit dan hapus data. Ketika user menekan 

tombol tambah data, sistem akan menampilkan form tambah data. Selanjutnya 

admin memasukkan data yang terdapat dalam form, jika masukan data tidak sesuai, 

maka sistem akan menampilkan pesan error dan akan menampilkan halaman form 

tambah data kembali, dan jika masukan data sesuai, maka database akan 

menyimpan data dokumen yang baru ditambahkan. User juga dapat memilih hapus 

atau edit data, jika user menekan tombol hapus, maka sistem akan menampilkan 

pesan peringatan. Jika user memilih tombol tidak, maka tidak terjadi perubahan 

dalam database, dan jika admin memilih tombol hapus, maka data akan terhapus 

dalam database. Activity kelola dokumen berakhir dengan sistem menampilkan 

data dokumen terbaru. 

 

f) Activity Diagram Generate QR Code 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram Generate QR Code. 
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Pada Gambar 3.8 menunjukkan proses user generate qr code. Proses awal generate 

qr code adalah user mengklik tombol generate qr code, kemudian sistem akan 

menampilkan form generate qr code. Selanjutnya user memasukkan data yang 

terdapat dalam form, lalu menekan tombol simpan. Jika data yang dimasukkan tidak 

sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan error dan menampilkan form 

generate qr code kembali, dan jika data yang dimasukkan sesuai, maka sistem akan 

menyimpan data qr code yang baru ditambahkan. Selanjutnya sistem akan 

menampilkan qr code yang baru ditambahkan. 

 

g) Activity Diagram Cetak Dokumen 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Cetak Dokumen. 

 

Pada Gambar 3.9 menunjukkan proses user melakukan proses cetak dokumen yang 

telah dibubuhi qr code. Proses awal dalam cetak data adalah mengklik menu qr 

code, lalu database akan mengambil semua data qr code dan menampilkannya 

dalam sistem. Selanjutnya user mengklik tombol detail, lalu database akan 

mengambil data qr code terpilih dan sistem akan menampilkan data tersebut. 

Selanjutnya user menekan tombol cetak data dan sistem akan mengunduh data. 
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h) Activity Diagram Cek Validasi Dokumen 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram Cek Validasi Dokumen. 

Pada Gambar 3.10 menunjukkan proses user melakukan cek validasi dokumen yang 

telah dibubuhi qr code. Langkah awal sebelum melakukan pengecekan oleh 

database, user meng-input-kan kode hash terlebih dahulu. Selanjutnya database 

melakukan proses pengecekan, lalu hasil dari pengecekan tersebut ditampilkan oleh 

sistem. 

 

2) Entity Relationship Diagram 

Struktur database yang akan digunakan dalam sistem validasi dokumen digital 

yang dikembangkan, digambarkan oleh entity relationship diagram (ERD). ERD 

dibuat berdasarkan use case dan activity yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam 

ERD juga menggambarkan relasi atau hubungan antar tabel di dalam database. 

ERD pada sistem ini ditampilkan pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram Sistem Validasi Dokumen Digital. 
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Dalam Gambar 3.11 terdapat empat tabel yang digunakan dalam database. Tabel 

users merupakan tabel yang berisi data pengguna yang akan digunakan untuk login 

ke dalam sistem. Tabel users memiliki relasi one to many terhadap tabel documents, 

dalam hal ini diartikan bahwa satu user dapat memiliki lebih dari satu dokumen. 

Selanjutnya yaitu tabel categories, tabel ini berisi data kategori yang dapat 

digunakan dalam tabel documents. Berikutnya yaitu tabel documents, tabel ini 

berisi data dokumen yang akan di validasi. Tabel documents memiliki relasi one to 

one dengan tabel categories, yang artinya, satu dokumen hanya dapat menggunakan 

satu kategori. Tabel documents juga berelasi one to one dengan tabel qrcodes, yang 

dapat diartikan bahwa satu dokumen hanya memiliki satu qr code. Tabel yang 

terakhir yaitu tabel qrcodes, digunakan untuk menyimpan data tangan yang telah 

dilakukan enkripsi sebelumnya. 

 

3) Mockup 

Perancangan mockup dilakukan agar mempermudah serta mempercepat 

perancangan desain antarmuka sistem. Pembuatan mockup bertujuan untuk 

menggambarkan tata letak masing-masing fitur yang terdapat dalam sistem yang 

dikembangkan. Berikut merupakan mockup sistem validasi dokumen dokumen 
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a) Mockup Landing Page 

 

Gambar 3.12 Mockup Landing Page. 

 

Gambar 3.12 merupakan mockup dari landing page yang akan tampil ketika 

pengguna pertama kali mengakses sistem validasi dokumen digital. Pada halaman 

ini terdapat button log in yang akan membawa ke halaman log in beserta input area 

dan button periksa untuk melakukan pengecekan dokumen. 

 

b) Mockup Cek Validasi 

 

Gambar 3.13 Mockup Cek Validasi. 

Gambar 3.13 merupakan mockup dari tampilan cek validasi. Pada halaman ini 

menampilkan detail dokumen yang berisi judul dokumen hingga status tanda tangan 

dokumen. 
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c) Mockup Log In 

 

Gambar 3.14 Mockup Log In. 

 

Gambar 3.14 merupakan mockup halaman log in. Pada halaman ini menampilkan 

form yang berisi field input username dan password yang telah terdaftar. Serta 

terdapat hyperlink menuju halaman register jika pengguna belum memiliki akun. 

 

d) Mockup Register 

 

Gambar 3.15 Mockup Register. 

 

Gambar 3.15 merupakan tampilan mockup dari halaman register. Pada halaman ini 

terdapat form dengan beberapa field input yang harus diisi. Di antaranya terdapat 
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nama, npm, username, email, dan password. Dan terdapat hyperlink menuju 

halaman log in jika user sudah memiliki akun. 

 

e) Mockup Dashboard Admin 

 

Gambar 3.16 Mockup Dashboard Admin. 

Gambar 3.16 merupakan tampilan mockup halaman dashboard user admin. Pada 

halaman ini terdapat card yang menampilkan total user yang terdaftar dan total 

kategori yang telah ditambahkan. 

 

f) Mockup Users 

 

Gambar 3.17 Mockup Users. 
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Gambar 3.17 merupakan tampilan mockup halaman user. Pada halaman ini 

menampilkan data user yang telah melakukan register, terdapat button aktif dan 

nonaktif untuk mengubah status user. 

 

g) Mockup Aktifkan User 

 

Gambar 3.18 Mockup Aktifkan User. 

Gambar 3.18 merupakan tampilan mockup halaman aktifkan user. Halaman ini 

menampilkan pesan konfirmasi ketika admin menekan button aktif pada halaman 

user. 

 

h) Mockup Nonaktifkan User 

 

Gambar 3.19 Mockup Nonaktifkan User. 
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Gambar 3.19 merupakan tampilan mockup halaman nonaktifkan user. Halaman ini 

menampilkan pesan konfirmasi ketika admin menekan button nonaktif pada 

halaman user. 

 

i) Mockup Kategori 

 

Gambar 3.20 Mockup Kategori. 

 

Gambar 3.20 merupakan tampilan mockup halaman kategori. Pada halaman ini 

terdapat daftar kategori yang ditambahkan oleh admin, terdapat button untuk 

melakukan tambah, edit ataupun hapus data. 

 

j) Mockup Tambah Kategori 

 

Gambar 3.21 Mockup Tambah Kategori. 
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Gambar 3.21 merupakan tampilan mockup tambah kategori. Halaman ini berisi 

form yang berisi field nama kategori beserta slug yang akan ditambahkan ke dalam 

database. 

 

k) Mockup Edit Kategori 

 

Gambar 3.22 Mockup Edit Kategori. 

 

Gambar 3.22 merupakan tampilan mockup halaman edit kategori. Halaman ini sama 

seperti gambar Mockup Tambah Kategori, namun form yang ditampilkan sudah 

berisi data yang telah di-input-kan sebelumnya, pengguna dapat mengubahnya 

dengan menekan button update kategori. 
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l) Mockup Hapus Kategori 

 

Gambar 3.23 Mockup Hapus Kategori. 

 

Gambar 3.23 merupakan tampilan mockup hapus kategori. Ketika pengguna 

memilih button hapus pada halaman kategori, sistem akan menampilkan pesan 

konfirmasi, apakah pengguna yakin akan menghapus data yang dipilih. 
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m) Mockup Dashboard User 

 

Gambar 3.24 Mockup Dashboard User. 

Gambar 3.24 merupakan tampilan mockup halaman dashboard user. Pada halaman 

ini terdapat card yang menampilkan total dokumen yang telah ditambahkan tiap-

tiap kategori. Di halaman ini, user dapat melakukan tambah dokumen dan melihat 

data dokumen yang telah ditambahkan. 
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n) Mockup Edit Dokumen 

 

Gambar 3.25 Mockup Edit Dokumen. 

Gambar 3.25 merupakan tampilan mockup halaman edit dokumen. Halaman ini 

sama seperti halaman tambah dokumen, namun form yang ditampilkan sudah berisi 

data yang telah di-input-kan sebelumnya, pengguna dapat mengubahnya dengan 

menekan button update dokumen. 

 

o) Mockup Detail Dokumen 

 

Gambar 3.26 Mockup Detail Dokumen. 

 

Gambar 3.26 merupakan tampilan mockup halaman detail dokumen. Pada halaman 

ini detail dokumen ditampilkan dan terdapat button generate QR Code yang akan 

membawa ke halaman pembuatan digital signature. 
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p) Mockup Hapus Dokumen 

 

Gambar 3.27 Mockup Hapus Dokumen. 

Gambar 3.27 merupakan tampilan mockup hapus dokumen. Ketika pengguna 

memilih aksi hapus pada bagian dokumen, sistem akan menampilkan pesan 

konfirmasi, apakah pengguna yakin akan menghapus data yang dipilih. 

  



46 

 

 

q) Mockup Generate QR Code 

 

Gambar 3.28 Mockup Generate QR Code. 

Gambar 3.28 merupakan tampilan mockup halaman generate QR Code atau tambah 

digital signature. Halaman ini menampilkan form dengan field yang dapat diisi 

hanya field digital signature. Untuk menyimpan data ke database, pengguna dapat 

menekan button Generate QR Code. 

 

r) Mockup QR Code 

 

Gambar 3.29 Mockup QR Code. 

Gambar 3.29 merupakan tampilan mockup halaman QR Code. Halaman ini 

menampilkan data dokumen yang telah diberi digital signature, terdapat button 
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cetak yang dapat membawa ke halaman detail QR Code dan button hapus untuk 

menghapus data. 

 

s) Mockup Detail QR Code 

 

Gambar 3.30 Mockup Detail QR Code. 

Gambar 3.30 merupakan tampilan mockup halaman detail QR Code. Pada halaman 

ini ditampilkan detail dokumen yang telah dibubuhi digital signature serta terdapat 

button cetak untuk mengunduh dokumen. 

 

t) Mockup Hapus QR Code 

 

Gambar 3.31 Mockup Hapus QR Code. 
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Gambar 3.31 merupakan tampilan mockup hapus QR Code. Ketika pengguna 

memilih button hapus pada halaman QR Code, sistem akan menampilkan pesan 

konfirmasi, apakah pengguna yakin akan menghapus data yang dipilih. 

 

d. Construction 

Selanjutnya yaitu tahapan coding, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada 

design diagram serta mockup yang telah dirancang pada tahapan modelling. Design 

tersebut diimplementasikan ke dalam kode-kode bahasa pemrograman 

menggunakan code editor Visual Studio Code dan dijalankan menggunakan 

browser Google Chrome. Sistem validasi dokumen digital akan dikembangkan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan framework Laravel 8 

dengan database MySQL. Hasil dari tahapan coding akan dijelaskan pada bagian 

Hasil dan Pembahasan.  

 

Setelah tahap coding selesai, maka akan dilakukan tahapan testing atau pengujian 

terhadap sistem yang telah dikembangkan. Tahapan testing memiliki tujuan yaitu 

untuk memastikan tidak adanya kesalahan fungsi dalam sistem. Metode pengujian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Black-box Testing dengan metode 

Equivalence Partitioning. Berikut skenario pengujian sistem validasi dokumen 

yang akan dilakukan. 

 

1). Skenario Pengujian Autentikasi 

Tabel 3.4 Skenario Pengujian Autentikasi 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Log In Klik button log in Menampilkan halaman log in 

  Username dan password 

benar 

Menampilkan pop-up log in berhasil, dan di 

arahkan ke halaman dashboard 

  Username atau password 

kosong semua, kosong 

sebagian, atau tidak sesuai 

jenis input 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi) 

  Username atau password 

salah 

Menampilkan pesan error (Log in gagal) 
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Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

 Akun belum aktif Menampilkan pesan error (Akun belum 

diaktifkan) 

Register Klik hyperlink register Menampilkan halaman register 

 Field input tidak ada yang 

kosong dan user belum 

terdaftar 

Menampilkan pesan register berhasil, dan 

diarahkan ke halaman log in. 

 Field input kosong sebagian, 

kosong semua, serta tidak  

sesuai jenis input 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi,  

jenis input tidak sesuai) 

 Data sudah terdaftar Menampilkan pesan error (Akun sudah 

terdaftar) 

Menu User Klik menu user Menampilkan halaman user 

 Klik button Aktif Menampilkan pesan konfirmasi 

 Klik button Nonaktif Menampilkan pesan konfirmasi 

 

Tabel 3.4 merupakan tabel skenario pengujian Autentikasi. Tujuan membuat daftar 

uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. 

 

2). Skenario Pengujian Menu User 

Tabel 3.5 Skenario Pengujian Menu User 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Menu User Klik menu user Menampilkan halaman user 

 Klik button Aktif Menampilkan pesan konfirmasi 

 Klik button Nonaktif Menampilkan pesan konfirmasi 

 

Tabel 3.5 merupakan tabel skenario pengujian menu User. Tujuan membuat daftar 

uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. 
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3). Skenario Pengujian Menu Kategori 

Tabel 3.6 Skenario Pengujian Menu Kategori 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Menu 

Kategori 

Klik menu kategori Menampilkan halaman kategori 

 Klik button tambah data Menampilkan halaman tambah data 

 Klik button edit  Menampilkan halaman edit data 

 Klik button hapus Menampilkan pesan konfirmasi 

Tambah 

Data 

Kategori  

Klik button tambah data 

dengan field input tidak ada 

yang kosong dan slug belum 

terdaftar 

Menampilkan pop-up data berhasil 

ditambahkan, dan diarahkan ke halaman 

kategori 

  Klik button tambah data 

dengan field input terdapat 

yang kosong dan slug sudah 

terdaftar 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi, 

slug sudah digunakan) 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman kategori 

Edit Data 

Kategori 

Klik button edit data Menampilkan halaman edit data kategori yang 

dipilih 

  Klik button update data 

dengan field input yang di 

edit terisi semua dan sesuai 

Menampilkan pop-up data berhasil diubah, dan 

diarahkan ke halaman kategori 

  Mengosongkan field input 

lalu klik button update data 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi) 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman kategori 

Hapus Data 

Kategori 

Klik button hapus data Menampilkan pop-up pesan konfirmasi 

  Klik button ‘Ya’ pada pesan 

konfirmasi hapus 

Menampilkan pop-up data berhasil dihapus, dan 

diarahkan ke halaman kategori 

  Klik button ‘Kembali’ pada 

pesan konfirmasi hapus 

Kembali ke halaman kategori 

 

Tabel 3.6 merupakan tabel skenario pengujian menu Kategori. Tujuan membuat 

daftar uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 
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4). Skenario Pengujian Menu Dokumen 

Tabel 3.7 Skenario Pengujian Menu Dokumen 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Menu 

Dokumen 

Klik menu dokumen Menampilkan halaman dokumen 

  Klik button tambah data Menampilkan halaman tambah data dokumen 

 Klik button generate qr code Menampilkan halaman generate qr code 

 Klik button detail Menampilkan halaman detail dokumen yang 

dipilih 

 Klik button edit  Menampilkan halaman edit data dokumen 

 Klik button hapus Menampilkan pop-up pesan konfirmasi 

Tambah Data 

Dokumen 

Klik button tambah data 

dengan field input tidak ada 

yang kosong dan jenis input 

sesuai 

Menampilkan pop-up data berhasil 

ditambahkan, dan diarahkan ke halaman 

dokumen 

  Field input terdapat yang 

kosong, dan jenis input tidak 

sesuai 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi, 

jenis input tidak sesuai) 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman dokumen 

Edit Data 

Dokumen 

Klik button edit data Menampilkan halaman edit data dokumen yang  

dipilih 

  Klik button update data 

dengan field input yang di 

edit terisi semua dan jenis 

input sesuai 

Menampilkan pop-up data berhasil diubah, 

dan diarahkan ke halaman dokumen 

  Mengosongkan field input 

lalu klik update data 

Menampilkan pesan error (field harus diisi) 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman dokumen 

Detail Data 

Dokumen 

Klik button detail data Menampilkan detail data yang dipilih 

 Klik button generate qr code Menampilkan halaman generate qr code 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman dokumen 

Hapus Data 

Dokumen 

Klik button ‘Ya’ pada pesan 

konfirmasi hapus 

Menampilkan pop-up data berhasil dihapus, 

dan diarahkan ke halaman dokumen 

  Klik button ‘Kembali’ pada 

pesan konfirmasi hapus 

Kembali ke halaman dokumen 

 



52 

 

 

Tabel 3.5 merupakan tabel skenario pengujian menu Dokumen. Tujuan membuat 

daftar uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 

 

5). Skenario Pengujian Menu QR Code 

Tabel 3.8 Skenario Pengujian Menu QR Code 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Menu QR 

Code 

Klik menu QR Code Menampilkan halaman QR Code 

 Klik button cetak Menampilkan halaman cetak data 

 Klik button hapus Menampilkan pop-up pesan konfirmasi 

Tambah 

Data QR 

Code 

Klik button tambah QR Code 

dengan field input tidak ada 

yang kosong dan jenis input 

sesuai 

Menampilkan pop-up data berhasil 

ditambahkan, dan diarahkan ke halaman qr code 

 Field input terdapat yang 

kosong 

Menampilkan pesan error (Field harus diisi) 

 Klik button kembali Mengembalikan ke halaman dokumen 

Hapus Data 

QR Code 

Klik button ‘Ya’ pada pesan 

konfirmasi hapus 

Menampilkan pop-up data berhasil dihapus, 

dan diarahkan ke halaman qr code 

  Klik button ‘Kembali’ pada 

pesan konfirmasi hapus 

Kembali ke halaman qr code 

 

Tabel 3.8 merupakan tabel skenario pengujian menu QR Code. Tujuan membuat 

daftar uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 

 

6). Skenario Pengujian Cek Validasi 

Tabel 3.9 Skenario Pengujian Cek Validasi 

Kasus Uji Daftar Uji Hasil yang Diharapkan 

Cek 

Validasi  

Dokumen 

Klik button periksa Menampilkan informasi data dokumen yang 

telah ditambahkan qr code. 

 

Tabel 3.9 merupakan tabel skenario pengujian cek validasi dokumen. Tujuan 

membuat daftar uji untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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e. Deployment 

Tahap terakhir dari pengembangan sistem dengan metode Waterfall yaitu 

deployment. Tujuan dari deployment yaitu untuk menyebarkan sistem yang telah 

dikembangkan atau biasa disebut dengan hosting. Saat proses deployment 

berlangsung, pengembang tetap harus memantau sistem untuk mengetahui apakah 

terdapat error pada sistem dikemudian hari, error sendiri bisa ditemukan oleh 

pengembang maupun para pengguna yang memberikan feedback kepada 

pengembang. Dalam tahapan ini dilakukan pengujian dengan metode User 

Acceptance Testing dilakukan, berikut skenario pengujian User Acceptance Testing 

pada tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10 Skenario User Acceptance Testing 

No Pertanyaan 

1. Apakah tampilan sistem validasi dokumen digital menarik? 

2. Apakah bisa menggunakan sistem validasi dokumen digital tanpa buku panduan? 

3. Apakah fitur yang disediakan oleh sistem validasi dokumen digital sudah memadai? 

4. Apakah sistem validasi dokumen digital mudah diakses? 

5. Apakah tombol navigasi sistem validasi dokumen digital mudah dipahami? 

6. Apakah sistem validasi dokumen digital memudahkan dalam pengesahan dokumen 

digital? 

 

3.3.3. Penulisan Laporan 

Tahapan dari penelitian ini yaitu penulisan laporan, tujuan dari penulisan laporan 

yaitu untuk memberikan dokumentasi terkait penelitian yang dilakukan, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh pembaca. 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Sistem validasi dokumen telah berhasil dikembangkan menggunakan 

framework Laravel 8 dengan metode pengembangan Waterfall. 

b. Sistem validasi dokumen dapat melakukan tanda tangan digital dan dapat di 

cek keasliannya dengan menggunakan sistem yang dikembangkan. 

c. Berdasarkan hasil pengujian Black-Box Testing, sistem sudah berfungsi 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran pengembangan selanjutnya 

yaitu menambahkan proses enkripsi pada dokumen yang diberi tanda tangan untuk 

meningkatkan keamanan data.  
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