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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Database  

Dalam pembuatan web arsip diperlukan sebuah basis data yang 

digunakan sebagai sumber data untuk kemudian disimpan di dalam server. 

Database server yang digunakan adalah MySQL Server. Dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Database Web Arsip 

 

4.1.1. Definisi Database 

Berikut ini merupakan definisi dari tabel-tabel yang berada di 

dalam database aplikasi: 

 

Gambar 4.2 Definis Tabel Admin 
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Seperti terlihat pada gambar 4.2, tabel Admin memberikan 

informasi data-data pengguna aplikasi seperti id, username, dan 

password. 

 

Gambar 4.3 Definisi Tabel Surat Masuk 

 

Tabel Surat Masuk berisi tentang data-data surat masuk. Pada 

tabel surat masuk terdapat enam kolom yaitu data_sm, pengirim, 

tanggal_surat, no_surat, isi_surat, dan gambar, seperti terlihat pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.4 Definisi Tabel Surat Keluar 

 

Tabel Surat Keluar berisi tentang data-data surat keluar. Pada 

tabel surat keluar terdapat lima kolom yaitu data_sk, untuk, 

tanggal_surat, no_surat, dan isi_surat, seperti terlihat pada gambar 

4.4. 
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Gambar 4.5 Definisi Tabel Surat Tugas 

 

Tabel Surat Tugas berisi tentang data-data surat tugas. Pada 

tabel surat tugas terdapat empat kolom yaitu data_tugas, nip, no_surat, 

tanggal_surat, dan isi_surat, dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

 

Gambar 4.6 Definisi Tabel Sarana 

 

Tabel Sarana berisi tentang data-data sarana prasarana. Pada 

tabel sarana terdapat enam kolom yaitu kd_barang, namabarang, 

k_baik, k_ringan, k_berat, dan jumlahs, dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.7 Definisi Tabel Guru 
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Tabel Guru berisi tentang data-data guru pns. Pada tabel guru 

pns terdapat enam kolom yaitu nip, nama, tanggal_lahir, agama, 

nomorsk, noumptk, dan status, dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

4.2. Antar Muka 

Dalam implementasi, desain antar muka yang sudah dibuat 

sebelumnya diubah ke dalam bahasa pemrograman yaitu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Perangkat lunak 

pendukung yang digunakan dalam implementasi adalah Netbeans 

8.0. 

4.2.1. Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang pertama muncul 

pada saat ke alamat website. Halaman login berfungsi untuk 

memberikan keamanan di dalam website. Admin terlebih dahulu 

harus mengisi username dan password yang benar sebelum masuk 

ke dalam website. Tampilan halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Halaman Login 

 

 Apabila tombol Login diklik dan username dan password 

masih kosong, muncul pesan peringatan yang memberitahukan 
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bahwa username dan password masih kosong dan pengguna tidak 

dapat masuk ke dalam website. Tampilan pesan peringatan dapat 

dilihat pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.9 Peringatan Jika Admin tidak mengisi username dan 

password 

 

 

Gambar 4.10 Peringatan Jika Admin salah mengisi username dan 

password 
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4.2.2. Halaman Surat Masuk 

Setelah pengguna berhasil memasukkan username dan 

password, muncul halaman surat masuk. Dalam halaman surat 

masuk terdapat beberapa menu yang dapat dioperasikan oleh admin. 

Admin dapat mengoperasikan semua menu yang ada di dalam 

aplikasi yaitu surat masuk, surat keluar, surat tugas, sarana, dan data 

guru.  

Dalam halaman Surat Masuk terdapat tabel surat masuk yang 

berisikan data surat masuk tersebut, seperti: ID surat, pengirim, 

tanggal masuk, nomor surat, isi surat, gambar. Admin juga dapat 

menambah data, mencari data, mengedit data, dan menghapus data. 

Seperti yang ditujunkan pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Surat Masuk 

 

4.2.3. Form Tambah Data Surat Masuk  

Form tambah data surat masuk akan muncul ketika button 

add data diklik. Dalam form tambah data surat masuk admin harus 

mengisi data pengirim, tanggal surat, nomor surat, isi surat dan 

gambar surat. Seperti ditujunkan pada gambar 4.12.  
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Gambar 4.12 Form tambah data surat masuk 

 

4.2.4. Form Edit Data Surat Masuk 

Form edit data surat masuk akan muncul ketika link label edit 

diklik. Dalam Form ini admin dapat mengedit data surat masuk 

seperti, pengirim, tanggal surat, nomor surat, isi surat dan gambar. 

Seperti ditujunkan pada gambar 4.13.  
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Gambar 4.13 Form edit data surat masuk 

 

4.2.5. Halaman Surat Keluar 

Halaman surat keluar merupakan tampilan data surat keluar. 

Dalam halaman surat keluar terdapat tabel surat keluar yang 

berisikan data surat keluar tersebut, seperti: ID surat, untuk, tanggal 

masuk, nomor surat, isi surat. Admin dapat menambahkan data, 

mencari data, mengedit data, menghapus data.  
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Gambar 4.14 Halaman Surat Keluar 

 

4.2.6. Form Tambah Data Surat Keluar 

Form tambah data surat keluar akan muncul ketika button 

add data diklik. Dalam form tambah data surat keluar admin harus 

mengisi data untuk, tanggal surat, nomor surat, dan isi surat. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Form tambah data surat keluar 
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4.2.7. Form Edit Data Surat Keluar 

Form edit data surat keluar akan muncul ketika link label edit 

diklik. Dalam Form ini admin dapat mengedit data surat keluar 

seperti, untuk, tanggal surat, nomor surat, dan isi surat. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Form edit data surat keluar 

 

4.2.8. Halaman Surat Tugas 

Halaman surat tugas merupakan tampilan data surat tugas. 

Dalam halaman surat tugas terdapat tabel surat tugas yang berisikan 

data surat tugas tersebut, seperti: ID surat, nip, nomor surat, tanggal 

masuk, isi surat. admin dapat menambahkan data, mencari data, 

mengedit data, menghapus data. 
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Gambar 4.17 Halaman Surat Tugas 

 

4.2.9. Form Tambah Data Surat Tugas 

Form tambah data surat tugas akan muncul ketika button add 

data diklik. Dalam form tambah data surat tugas admin harus 

mengisi data nip, nomor surat, tanggal surat, dan isi surat. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.18 Form tambah data surat tugas 
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4.2.10. Form Edit Data Surat Tugas 

Form edit data surat tugas akan muncul ketika link label edit 

diklik. Dalam Form ini admin dapat mengedit data surat tugas 

seperti, nip, nomor surat, tanggal surat, dan isi surat. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Form edit data surat tugas 

 

4.2.11. Halaman Sarana 

Halaman sarana merupakan tampilan data sarana. Dalam 

halaman sarana terdapat tabel sarana yang berisikan data sarana 

tersebut, seperti: Id sarana, bangunan/barang, kondisi baik, kondisi 

rusak ringan, kondisi rusak berat, jumlah seluruh. Admin dapat 

menambahkan data, mencari data, mengedit data, menghapus data. 
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Gambar 4.20 Halaman sarana 

 

4.2.12. Form Tambah Data Sarana 

Form tambah data sarana akan muncul ketika button add data 

diklik. Dalam form tambah data sarana admin harus mengisi data 

bangunan/barang, keadaan baik, keadaan rusak ringan, keadaan 

rusak berat dan jumlah seluruhnya. Seperti ditujunkan pada gambar 

4.21.  

 

 

 

Gambar 4.21 Form tambah data sarana 
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4.2.13. Form Edit Data Sarana  

Form edit data sarana akan muncul ketika link label edit 

diklik. Dalam Form ini admin dapat mengedit data sarana seperti, 

bangunan/barang, keadaan baik, keadaan rusak ringan, keadaan 

rusak berat dan jumlah seluruhnya. Seperti ditujunkan pada gambar 

4.22 

 

 

Gambar 4.22 Form edit data sarana 

 

4.2.14. Halaman Data Guru 

Halaman data guru merupakan tampilan data guru. Dalam 

halaman guru pns terdapat tabel guru yang berisikan data guru 

tersebut, seperti: nip, nama, tanggal lahir, no umptk, agama, nomor 

sk, dan status. Admin dapat menambahkan data, mencari data, 

mengedit data, menghapus data. 
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Gambar 4.23 Halaman data guru 

 

4.2.15. Form Tambah Data Guru 

Form tambah data guru akan muncul ketika button add data 

diklik. Dalam form tambah data guru admin harus mengisi data nip, 

nama, tanggal lahir, no umptk, agama, nomor sk, dan status. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Form tambah data guru 

 

4.2.16. Form Edit Data Guru 

Form edit data guru akan muncul ketika link label edit diklik. 

Dalam Form ini admin dapat mengedit data guru seperti, nama, 

tanggal lahir, no umptk, agama, nomor sk, dan status. Seperti 

ditujunkan pada gambar 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Form edit data guru 
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4.3. Pengujian  

Pengujian dilakukan bertujuan untuk melihat hasil eksekusi dan 

fungsionalitas berdasarkan analisis kebutuhan. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Tabel Pengujian Aplikasi 

No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

1. Tombol Login pada 

halaman masuk 

aplikasi dengan 

authentication valid  

Pengguna masuk 

ke halaman 

berikutnya 

Setelah tombol 

diklik pengguna 

dapat masuk ke 

halaman berikutnya 

Berhasil  

2. Tombol Login pada 

halaman masuk 

aplikasi dengan 

authentication tidak 

valid 

Pengguna tidak 

dapat masuk ke 

halaman 

berikutnya 

Setelah tombol 

diklik pengguna 

tidak dapat masuk 

ke halaman 

berikutnya 

Berhasil 

3 Button Surat Masuk 

diklik  

Admin Masuk 

kedalam halaman 

surat masuk  

Menampilkan table 

surat masuk 

Berhasil 

4 Button Add pada 

halaman surat 

masuk 

Admin masuk 

pada form tambah 

data surat masuk 

Menampilkan 

Form tambah data 

surat masuk 

Berhasil 

5 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication valid 

 

 

 

Admin mengisi 

data sesuai 

ketentuan 

Data berhasil 

ditambahkan 

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

6 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication tidak 

valid 

Admin mengisi 

data tidak sesuai 

ketentuan 

Data tidak dapat 

ditambahkan 

Berhasil 

7 Text box pada 

halaman surat 

masuk untuk 

pencarian data 

 

 

Admin mencari 

data sesuai nomor 

surat 

Menampilkan data 

yang sesuai dengan 

nomor surat yang 

dicari 

Berhasil 

8 Link label edit pada 

halaman surat 

masuk untuk 

mengedit data surat 

masuk 

Admin masuk 

pada form edit 

data surat masuk 

Menampilkan form 

edit data surat 

masuk 

Berhasil 

9 Link label delete 

pada halaman surat 

masuk untuk 

menhapus data surat 

masuk 

Admin 

mendapatkan alert 

untuk menghapus 

data atau tidak 

menghapus data  

Menampilkan alert 

pilihan delete dan 

cancel  

 

 

Berhasil 

10 Button Add pada 

halaman surat 

keluar 

Admin masuk 

pada form tambah 

data surat keluar 

Menampilkan 

Form tambah data 

surat keluar 

Berhasil 

11 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication valid 

Admin mengisi 

data sesuai 

ketentuan 

Data berhasil 

ditambahkan 

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

12 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication tidak 

valid 

Admin mengisi 

data tidak sesuai 

ketentuan 

Data tidak dapat 

ditambahkan 

Berhasil 

13 Text box pada 

halaman surat 

keluar untuk 

pencarian data 

 

Admin mencari 

data sesuai nomor 

surat 

Menampilkan data 

yang sesuai dengan 

nomor surat yang 

dicari 

Berhasil 

14 Link label edit pada 

halaman surat 

keluar untuk 

mengedit data surat 

keluar 

Admin masuk 

pada form edit 

data surat keluar 

Menampilkan form 

edit data surat 

keluar 

Berhasil 

15 Link label delete 

pada halaman surat 

keluar untuk 

menhapus data surat 

kaluar 

Admin 

mendapatkan alert 

untuk menghapus 

data atau tidak 

menghapus data  

Menampilkan alert 

pilihan delete dan 

cancel  

Berhasil 

16 Button Surat Tugas 

diklik  

Admin Masuk 

kedalam halaman 

surat tugas  

Menampilkan table 

surat tugas 

Berhasil 

17 Button Add pada 

halaman surat tugas 

Admin masuk 

pada form tambah 

data surat tugas 

Menampilkan 

Form tambah data 

surat tugas 

 

 

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

18 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication valid 

Admin mengisi 

data sesuai 

ketentuan 

Data berhasil 

ditambahkan 

Berhasil 

19 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication tidak 

valid 

 

Admin mengisi 

data tidak sesuai 

ketentuan 

Data tidak dapat 

ditambahkan 

Berhasil 

20 Text box pada 

halaman surat tugas 

untuk pencarian 

data 

Admin mencari 

data sesuai nomor 

surat 

Menampilkan data 

yang sesuai dengan 

nomor surat yang 

dicari 

Berhasil 

21 Link label edit pada 

halaman surat tugas 

untuk mengedit data 

surat tugas 

 

 

Admin masuk 

pada form edit 

data surat tugas 

Menampilkan form 

edit data surat 

tugas 

Berhasil 

22 Link label delete 

pada halaman surat 

tugas untuk 

menhapus data surat 

tugas 

Admin 

mendapatkan alert 

untuk menghapus 

data atau tidak 

menghapus data  

Menampilkan alert 

pilihan delete dan 

cancel 

Berhasil 

23 Button Sarana 

diklik  

Admin Masuk 

kedalam halaman 

sarana  

Menampilkan table 

sarana 

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

24 Button Add pada 

halaman sarana 

Admin masuk 

pada form tambah 

data sarana 

Menampilkan 

Form tambah data 

sarana 

Berhasil 

25 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication valid 

 

Admin mengisi 

data sesuai 

ketentuan 

Data berhasil 

ditambahkan 

Berhasil 

26 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication tidak 

valid 

Admin mengisi 

data tidak sesuai 

ketentuan 

Data tidak dapat 

ditambahkan 

Berhasil 

27 Text box pada 

halaman sarana 

untuk pencarian 

data 

Admin mencari 

data sesuai id 

sarana 

Menampilkan data 

yang sesuai dengan 

id sarana yang 

dicari 

Berhasil 

28 Link label edit yang 

ada pada halaman 

sarana untuk 

mengedit data 

sarana 

Admin dapat 

mengakses form 

edit data sarana 

Menampilkan form 

edit data sarana 

Berhasil 

29 Link label delete 

pada halaman 

sarana untuk 

menhapus data 

sarana 

Admin 

mendapatkan alert 

untuk menghapus 

data atau tidak 

menghapus data  

 

Menampilkan alert 

pilihan delete dan 

cancel  

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

30 Button Guru diklik  Admin Masuk 

kedalam halaman 

data guru 

Menampilkan table 

data guru 

Berhasil 

31 Button Add pada 

halaman data guru  

 

Admin masuk 

pada form tambah 

data guru 

Menampilkan 

Form tambah data 

guru  

 

 

 

Berhasil 

32 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication valid 

Admin mengisi 

data sesuai 

ketentuan 

Data berhasil 

ditambahkan 

Berhasil 

33 Input data baru pada 

bagian add data 

dengan 

authentication tidak 

valid 

Admin mengisi 

data tidak sesuai 

ketentuan 

Data tidak dapat 

ditambahkan 

Berhasil 

34 Text box pada 

halaman data guru 

untuk pencarian 

data 

Admin mencari 

data sesuai nip 

Menampilkan data 

yang sesuai dengan 

nip yang dicari 

Berhasil 

35 Link label edit pada 

halaman data guru 

untuk mengedit data 

guru 

 

 

Admin masuk 

pada form edit 

data guru 

Menampilkan form 

edit data guru 

Berhasil 
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No Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

Status 

36 Link label delete 

pada halaman data 

guru untuk 

menhapus data guru  

Admin 

mendapatkan alert 

untuk menghapus 

data atau tidak 

menghapus data  

Menampilkan alert 

pilihan delete dan 

cancel 

Berhasil 

 

4.4.Hasil Penelitian 

Data dari penelitian aplikasi yang telah didapatkan dari kuisioner, kemudian 

data akan diolah menjadi sebuah informasi. Responden yang dilibatkan dalam 

pengambilan data adalah sebanyak 14 orang guru pns SD Negeri 3 Kujangsari, 6 

orang guru non pns SD Negeri 3 Kujangsari, dan  dan 10 orang mahasiswa. 

Pengujian aplikasi yang dilakukan kepada user dalam hal ini yaitu 

menggunakan skala likeart dengan penilaian skor 5 yang berarti sangat setuju, skor 

4 berarti setuju, skor 3 berarti cukup, skor 2 berarti tidak setuju, dan skor 1 berarti 

sangat tidak setuju. 

Berdasarkan dari penelitian diatas maka skor yang didapatkan dari hasil 

penujian kelayakan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

Perhitungan jumlah skor dari data pengguna yang telah mengisi kuisioner 

aplikasi arsip dokumen berbasis web SD Negeri 3 kujangsari adalah sebagai 

berikut: 

Persamaan 1: 

 Skor = T x Pn 

T = Total jumlah responden yang memilih 

Pn = Pilihan angka skor Likert 
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Persamaan 2: 

 Index kelayakan = Total skor / Y x 100 

Y = Skor tertinggi Likert x jumlah responden 

Perhitungan kelayakan pada pertanyaan nomor satu pada kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

 Responden yang menjawab Sangat Setuju (5) = 16 x 5 = 80 

 Responden yang menjawab Setuju (4) = 11 x 4 = 44 

 Responden yang menjawab Cukup (3) = 3 x 3 = 9 

 Responden yang menjawab Tidak Setuju (2) = 0 x 2 = 0 

 Responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (1) = 0 x 1 = 0 

 

Total Skor  = 133 

Index Kelayakan = 133  / 150 x 100 

   = 0,88 x 100 

   = 88 

Maka didapat presentase kelayakan aplikasi dengan index 88% yang 

termasuk dalam kategori “sangat layak untuk pertanyaan nomor satu. Hasil 

pengujian aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.10. 

  

 

Berikut adalah keterangan dari singkatan yang ada pada tabel 

SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

C : Cukup 
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Tabel 4.10 pengujian kelayakan aplikasi 

No Pertanyaan 

Tanggapan 
Kelayakan 

(%) 
Kategori 

SS S C TS 

ST

S 

1 

Aplikasi mempermudah 

pengguna dalam pencatatan data 

arsip 

16 11 3 0 0      88% 
Sangat 

Layak 

2 

Waktu yang dipergunakan tidak 

lama ketika pencatatan data arsip 

sehingga tidak membuang 

banyak waktu  

14 11 5 0 0 86% 
Sangat 

Layak 

3 
Aplikasi sangat bermanfaat bagi 

pengguna 
16 11 3 0 0 88% 

Sangat 

Layak 

4 
Aplikasi mudah digunakan oleh 

pengguna 
16 11 3 0 0 88% 

Sangat 

Layak 

5 

Fitur tambah data pada aplikasi 

memudahkan pengguna ketika 

akan menambahkan data arsip 

14 11 5 0 0 86% 
Sangat 

Layak 

6 

Fitur edit data pada aplikasi 

memudahkan pengguna ketika 

akan memperbaiki kesalahan 

pengisian data arsip 

16 13 1 0 0 88% 
Sangat 

Layak 

7 

Fitur search data pada aplikasi 

memudahkan pengguna untuk 

mencari data arsip yang di cari 

10 19 1 0 0 86% 
Sangat 

Layak 

8 

Fitur upload gambar pada surat 

masuk memperjelas detail data 

arsip surat masuk 

20 9 1 0 0 91% 
Sangat 

Layak 
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4.5.  Pembahasan  

Setelah pengujian aplikasi dan pengujian kelayakan dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi arsip dokumen berbasis web SD Negeri 3 

Kujangsari dapat membantu user dalam menyimpan dan mengelola data arsip 

dengan baik dan mudah. Hal ini terlihat dari hasil pengolahan data yang 

penulis lakukan menggunakan kuesioner dan didapatkan data dengan rata-

rata presentase yaitu 84%. Maka dengan hasil tersebut dapat dikatakan 

aplikasi yang dibangun oleh penulis masuk ke dalam kategori sangat layak. 

Aplikasi tersebut dapat memaksimalkan waktu yang digunakan dalam 

proses pencatatan data tidak membuang banyak waktu ketika pencatatan data, 

yang dapat dilihat dari hasil kuisioner pada point nomor 2 bahwa terdapat 14 

orang yang berpendapat sangat setuju, 11 orang setuju dan 5 orang cukup. 

Dengan adanya bukti hasil dari kuisioner tersebut dengan hasil presentase 

86% pada point nomor 2 yang artinya aplikasi tersebut sangat layak 

digunakan. 

Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini 

sudah tercapai. Aplikasi dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan 

data arsip dokumen pada sebuah website dan aplikasi tersebut juga dapat 

memaksimalkan waktu pengguna saat melakukan pencatatan data. Didalam 

aplikasi terdapat beberapa menu seperti: surat masuk, surat keluar, surat 

tugas, sarana, dan data guru. Pada setiap menu terdapat fungsi untuk 

menambah data, mencari data, mengedit data, dan menghapus data. Dengan 

adanya fungsi-fungsi tersebut pengguna akan lebih mudah untuk mengelola 

data arsip dokumen sehinga tidak banyak waktu yang terbuang karena harus 

mencatat data secara manual pada sebuah kertas, dan memungkinkan terjadi 

kerusakan apabila data disimpan di sebuah kertas, atau rusak.  

 


