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Abstrak 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting da/am menentukari kelancaran dan peningkatan 
kegiatan usaha pada sebuah perusahaan. Dalam perkembangan teknologi dan informasi, komputer 
sangat berperan sekali da/ampengolahan daJa suatu informasi. Informasi yang dihasilkan dapat 
terjamin kebenaran, ketepatan, dan keakuratannya. Sistem informasi kenaikan pangkat pegawai yang 
sedang berja/an dibagian kepegawaian Perum PERUMNAS Regional IV Bandung masih dilakukan 
secara manual, sehingga proses pengo/ahan data kenaikan pangkat membutuhkan waktu yang lama, 
o/eh karena itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan da/am bidang pe/ayanan kepada 
karyawannya per/u dibuat peranglcCzt /unak sistem informasi kepangkatan pegawai PERUMNAS 
regional IV Bandung.. Metod%gi yang digunakan da/am pembangunan perangkat /unak ini ada/ah 
sistem Object Oriented Ana/ysis & Design (OOAD) yang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan 
ataufungsi-fungsi yang harus tersedia da/am sistem perangkat /unak Kebutuhan tersebut dimode/kan 

. da/am usecase-usecase menggunakan usecase diagram. Masing-masing usecase dije/askan da/am 
Use Case Spesification. Se/anjutnya me/akukan realisasi kebutuhan (requirement) .di da/am object
object. Re/asi dan interaksi antar objek harus ditentukan agar diperoleh realisasi fungsi-fungsi yang 
dibutuhkan da/am sistem yang digambarkan me/aM Sequence Diagram dan Class Diagram. Class 
Diagram ini akan memberikan arah taktis mengimp/ementasikan objek-objek beserta atfibutnya serta 
peri/akunya pada class-class yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Di akhir 
proses pengembangan ini terkumpu/ dokumentasi konsep pengembangan sistem hingga imp/ementasi 
teknis ke da/am code serta manual untuk menje/askan tata cara penggunaan dan pengembangan 
/anjutan. Bahasa yang digunakan da/am pengembangan perangkat /unak ini ada/ah Visual Basic 

Kata kunci: class diagram; sequence diagram; OOAD ;VISual Basic 

Pendahuluan 
. Rekayasa Perangkat Lunak adalahsuatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat 

lunak, mulai dari tahap awal requirement capturing (anaJisa kebutuhan pengguna), specification (menentukan 
spesifikasi dart kebutuhan pengguna), desain, coding, testing sampai perheJiharaan sistem · setelah digunakan. Ada 
dua paradigma yaitu . perangkat lunak menggunakan pendekatan terstruktur (Data Oriented Approach) dan 
perangkat [unak menggunakan pendekatan objek (Object Oriented Approach). 

Analisis dan Design Berbasis Objek(OOAD) adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa atau 
pengembangan perangkat lunak yang memodelkan sebuah system sebagai kemampuan dari banyak objek yang 
saling berinteraksi. Setiap objek merupakan representasi dari entitas-elititas yang ada pada system tersebutdan dapat 
dibedakan berdasarkan atribut (elemen data) dan perilakU entitas [5]. 
Jadi OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek 
yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. Sasaran OOA adalah mengembangkan sederetan model yang 
menggambarkan perangkat lunak komputer pada saat perangkat lunak tersebut berkerja untuk memenuhi 
serangkaian persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, sementara OOD adalah metode untuk mengarahkan 
arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOD mentransformasikan 
model analsis yang dibuat menggunakan OOA kedalam suatu model desin yang berfungsi sebagai cetak biro 
bangunan perangkat lunak. OOD menghasilkan desain yang mencapai sejumlah tingkatan yang berbeda dari 
modularitasnya 

Banyak metode/konsep OOAD yang dapat digunakan , dan pada paparan ini metode yang digunakan 
adalah mengacu pada pemodelan UML yaitu RUP (Rational Unified Process), dan untuk dokumen pembangunan 
perangkat lunak:, pada paper ini mengacu pada template Dokumen RUP. . 
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Pengembangan Model 
Metode Rational Unified Process (RUP) merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang 

dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practises yang terdapat dalam industri pengembangan 
perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use-case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus 
pengembangan perangkat lunak. Gambar dibawah menunjukkan secara keseltrruhan arsitektur yang dimiliki RUP. 
RUP menggunakan konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan 
menggunakan Unified Model Language (UML). [4] 

Melalui gambar dibawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki, yaitu: 
1. 	 Dirnensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari 

pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase 
akan memiliki suatu major milestone yang menandakan akhir dari awal dari phase selanjutnya. Setiap 
phase dapat berdiri dari satu beberapa iterasi. Dimensi ini terdiri atas inception, Elaboration, Construction, 
dan Transition. 

2. 	 Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dirnensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses 
pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke. dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan 
perangkat lunak yang dijelaskan kedalam beberapa disiplin terdiri dari empat elemen penting, yakni who is 
doing, what, how dan when. 

Dimensi diatas terdiri atas : Business Modeling, Requirement, Analysis and Design, implementation, Test, 
Deployment, Configuration dan Change Manegement, Project Management, Environtment. 

~ EnVirOnrhen~'.,j.;oII......._..,._____ __..;..._~;-___-l 


Gambar I Arsitektur Rational Unified Process 

Fase Dalam RUP [3] 

Terdapat empat tahap pengembangan perangkat lunak yaitu: 

• 	 Fase inception, Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan 

user, dan melakukan perancangan awal perangkat lunak (perancangan arsitektural dan use case). Pada akhir 
fase ini, prototipe perangkat lunak versi Alpha hams sudah dirilis 

• 	 Fase Elaboration, Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan fitur 
perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi Betha dari perangkat lunak. 

• 	 Fase Construction, Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada tahap ini. 
Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumentasi 
perangkat lunak. 

• 	 Fase Transition, Instalasi , deployment dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini 

Hasil dan Pembahasan 
Model Use Case 
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Gambar 2 Use Case Diagram 
Definisi Use Case 

Kepegawaian 

No Use Case Deskripsi 

1 
ValidasiUser Validasi untuk semua user sistem sebelwn masuk ke 

dalam sistem 
2 KelolaDataPegawai Melakukan pengelolaan (insert, update, delete, cari) 

terhadap data Pegawai 
3 monitor Melakukan monitoring (garfik Pegawai dan nilai rata-rata 

pegawaD. 
4 informasi Melihat informasi pegawai 
5 Backup database Melakukan backup data Base 

6 Laporan Melakukan pengelolaan terhadap data Laporan 

Skenario Use Casse 
Skenario (flow ojevent) untuk masing-masing use case dari Sistern Informasi Kenaikan PanglGit Pegawai 

terdiri dari skenario use case validasi user, kelola data pegawai, data monitor, informasi, backup database, dan 
laporan 

Tabel I Skenario Use Case ValidasiUser 
Name ValidasiUser 
Level LevelPengguna 
Aktors Oprator 
Goal Untuk menjaga keamanan data (security) 
Precondition User belwn valid dan belum mendapatkan bak akses 
Postcondition User telah valid dan mendapatkan hak akses untuk masuk sistern 
Steps l. User m~masukkan ID dan password 

2. User menekan tombollogin 
3. Sistem memberikan pesan bahwa user telah login dan rnemunculkan 

Jl<tge atau menu sesuai hak akses user tersebut. 
Variation #1 Sistem memberikan pesan bahwa username atau password tidak 

terdaftar 
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No Nama Paket Use Case Terkait Ketarangan 

1 Paket SI Kenaikan 

Pangkat Pegawai 

1. Use case validasi 

2. Use case kelola data pegawai 

3. Use case monitoring 

4. Use case informasi 

5. Use case backup database 

6. Use case Laporan 
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a e . U C KIIDtaPT b 12 Skenano se ase eoa a egawal 
Name KelolaDataPegawai 
Level LevelPengguna 
Aktors Oprator 
Goal Untuk mengdola data-data pegawai 
Precondition Oprator telah valid sebagai user system 
Postcondition Oprator berhasil dimanipulasi (insert, update, delete, cari) 
Steps 1. oprator memitih menu kelola data pegawai 

2. oprator menginputkan, meng-update, menghapus atau melakukan 
pencarian data pegawai 

3. Sistem memunculkan pesan bahwa data pegawai telah berhasil 
ditambahkan, di-uJldate, dihapus atau ditemukan. 

Variation #2 Data pegawai yang diinputkan tidak lengkap, sistem memunculkan 
pesan bahwa data yang diinput belum lengkap 
#2 Data pegawai yang akan dicari belum terdaftar, sistem memunculkan 
~esan 

Tabe13 Skenano. u.se Case Laporan 
Name Laporan 
Level LevelPengguna 
Aktors OfJ!ator 
Goal Untuk mengelola laporan 
Precondition Oprator telah valid sebagai user sistem, data pegawai , data Dp3,laporan 

KPP ,laporan kenaikan pangkat reguler,kenaikan pangkat 
istimewa,kenaikan pangkat akhir bakti sudah berada di database. 

Postcondition Laporan sudah terim~an di database 
Steps 1. Oprator memilih menu laporan 

2. Oprator melakukan pencarian data pegawai 
3. Sistem memunculkan pesan bahwa laporan telah berhasil disimpan 

Variation #2 laporan yang diinputkan tidak lengkap, sistem memunculkan pesan 
bahwa data yang diinput belum lengkap 
#2 laporan yang akan dicari belum ada, sistem memunculkan pesan 
bahwa laporan belum terdaftar ..

Deskripsl Arsltektur Tahap Anahsls 
Tabel 7 Tabel identifikasi Paket Analisis 

..
Tabel 8 Class Anahsls 

No Nama Kelas Jenis Keterangan 
1 Paket SI Kenaikan 

Pangkat Pegawai 
1. Validasi 
2. Form Kelola data pegawai 
3. Form pengelolaan data 
4. Form monitoring 
5. Form laporan 
6. data pegawai 
7. data monitor 
8. data infromasi 
9. data backup database 
10.datauser 
ll.laporan 

Control 
Boundery 
Boundery 
Boundery 
Boundery 
Entity 
Entity 
Entity 
Entity 
Entity 
Entity 
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Realisasi Use Case Tahap Analisis 
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Garnbar 3 Class Analisis Diagram 

Sistem Sequence Diagram terdiri dari sistem sequence diagram validasi,pengelolaan data pegawai, monitor 
pegawai, diagraminjormasi,backup database dan pembuatan laporan 
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Gambar 4 Sistem Sequence Diagram Validasi 

Prototype Antar muka terdiri dari desain tampilan login, data pegawai, pengolahan . DP3, pengolahan SK, 
pengolahan KPP, rata-rata nilai pegawai, infonnasi pegawai, infonnasi DP3, informasi SK, Kenaikan pangkat, 
backup database, lagout 
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Gambar 5 Desain Tampilan Login 

Data Penllel Data F'<lgawal 

NF'F' I I NF'F' I I 
NAMA I I NAMA I I 
GOLONGAN I I GOLONGAN I I 
F'ANGKAT I I F'ANGKAT I I 
.JABATAN I I .JASATAN I I 

No. 

Ke~tlaan I I Tanggung Jawab I I Tgi Penyerahan I I Grade I I 
Prestasl I I K~rjasama I I Tgi Pembuatan I I Keterangan 

I I 

KejuJuran I I Prakarsa I I .Jumlah I I 
Ketaatan I I Kepemlmplnan I I Rata - Rata I I 

I I Tambah I I Edit I I 
Hapus 

I I Simpan I I 
F'ENGOLAHAN NILAI DF'3 F'ERUMNAS REGiONAL IV BANDUNG 

AREA MENAMF'ILKAN 
DATA GRID 

EJ IT] CD ~ I 
Selesai 

I 

Gambar 6 Desain Tampilan Pengo laban DP3 
Implementasi 
Implementasi meliputi tampilan login, data pegawai, pengo laban DP3, pengo laban SK, pengo laban KPP, rata-rata 
nilai pegawai, informasi pegawai, informasi DP3, informasi SK. Kenaikan pangkat, backup database, lagout 

Gambar 7 Tampilan Login 
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Gambar 8 Tampilan Pengolahan Data Pegawai 
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