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Bab 1 

Persyaratan Produk 

 

1.1 Pendahuluan 

Biro SDM UK Maranatha adalah Biro yang menangani SDM di lingkungan 

UKM yang dikepalai Ibu Melina Hermawan, S.T, M.T. Biro SDM memiliki 

tiga bagian yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Penilaian Kinerja, dan 

Bagian Pelatihan dan Pengembangan. Bagian Kepegawaian adalah bagian 

yang mengolah seluruh data pegawai UK Maranatha yang terdiri dari TET 

(Tenaga Edukatif Terampil) yang meliputi dosen dan tenaga pengajar lain; 

TAT (Tenaga Administratif Terampil) yang meliputi staff yang bekerja di 

tata usaha tiap fakultas atau jurusan dan staff yang menangani masalah 

administrasi; TPT (Tenaga Pembantu Terampil) yang meliputi satpam, 

bagian kebersihan, dll; dan TKT (Tenaga Kerumahtanggaan Terampil) yang 

membantu para staff administrasi dan tenaga pengajar dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari. Bagian Penilaian Kinerja (BAPEKIN) adalah bagian 

yang menilai kinerja dari setiap pegawai di lingkungan UK Maranatha. 

Bagian Pelatihan dan Pengembangan adalah bagian yang menangani dan  

mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai UK Maranatha 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dari tiap pegawai.  

Bagian Kepegawaian bertugas mencatat dan mengolah seluruh data pegawai 

UK Maranatha yang staff nya bernama Ibu Dwi Rismiyati, Ibu Dame 

Monika Nababan, Bapak Ir. M.R. Robert Komalin, dan Bapak Maxsye 

Werinussa. 

Pada Universitas Kristen Maranatha memiliki sistem kepegawaian yaitu tiap 

pegawai UK Maranatha (dosen, TAT, TKT, dan TPT) mengalami kenaikan 

berkala tiap dua tahun sekali dan untuk pegawai dengan kedudukan dosen 

dan TAT memiliki data golongan dan mengalami kenaikan golongan tiap 

empat tahun sekali. Dosen dan TAT juga dapat memiliki jabatan struktural 

dan dapat memperoleh beasiswa dari UK Maranatha. Untuk dosen dapat 



BAB 1-Persyaratan Produk  Laporan Tugas Akhir 
 

Universitas Kristen Maranatha  2 

 

 

memiliki jabatan akademik, seperti asisten ahli, guru ahli, lektor, dan guru 

besar. Pada UK Maranatha terdiri dari fakultas (yaitu Kedokteran, Teknik, 

Psikologi, Sastra, Ekonomi, Seni Rupa dan Desain, dan Teknologi 

Informasi) dan Biro yang menangani administrasi dalam lingkungan UK 

Maranatha. Biro membawahi bagian-bagian yang memiliki fungsi lebih 

spesifik dibandingkan biro yang membawahinya. Tiap fakultas dalam UK 

Maranatha membawahi jurusan dan program studi. Untuk biro dan bagian 

dalam UK Maranatha dapat dipimpin oleh pegawai dengan kedudukan 

dosen atau TAT sedangkan untuk jurusan dan fakultas hanya dapat dipimpin 

oleh dosen. 

 Saat ini proses pencatatan dan pengelolaan masih bersifat manual dengan 

menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu diperlukan suatu software 

untuk mencatat dan mengolah semua data pegawai secara komputerisasi 

sehingga data-data tersebut dapat tersimpan dan terorganisir dengan baik 

yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari staff bagian 

kepegawaian Biro SDM. 

 

1.1.1  Tujuan 

Pembuatan aplikasi myEmployee ini memiliki beberapa tujuan 

diantaranya adalah untuk membantu staff Bagian Kepegawaian 

dalam : 

• Mencatat data pegawai 

• Mengolah data pegawai 

• Menghasilkan berbagai output sesuai kebutuhan dan 

mencetaknya. 

 

1.1.2  Ruang Lingkup Proyek 

Pada tugas akhir ini penulis akan merancang dan membuat aplikasi 

dengan nama myEmployee yang memiliki beberapa manfaat dalam 

pencatatan dan pengelolaan data pegawai seperti dapat mencatat dan 

menyimpan data pegawai dengan baik dan terorganisir, dapat 
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mengolah data pegawai secara otomatis dan menghasilkan berbagai 

output sesuai kebutuhan.  

Batasan masalah dalam aplikasi ini adalah : 

• Tidak dapat mengembalikan data yang telah dihapus, hanya 

dapat menampung data-data tersebut pada tabel history 

• Tidak dapat melakukan backup database secara otomatis 

 

1.1.3  Definisi, Akronim, dan Singkatan 

Sub bab ini berisi definisi, akronim, dan singkatan yang terdapat 

dalam laporan. Dengan tersedianya sub bab ini diharapkan dapat 

membantu  pembaca untuk lebih memahami akronim atau singkatan 

yang dimaksud penulis. Akronim atau singkatan yang terdapat dalam 

laporan antara lain: 

• Stand-alone : komputer tidak saling terhubung satu sama lain 

• Client-server : komputer saling terhubung dalam jaringan 

• Login : proses memasukkan username dan password untuk 

menggunakan aplikasi 

• Prosesor : otak dari komputer yang bertugas memproses data 

• Database : untuk menyimpan data-data yang mendukung 

aplikasi. 

• CPU (Central Processor Unit) : pusat pengolahan semua 

masukan pada komputer unuk menghasilkan keluaran. 

• GHz (Giga hertz) : ukuran kemampuan suatu prosesor, 

semakin besar maka kemampuannya semakin baik dalam 

mengolah data. 

• MHz (Mega hertz) :ukuran kemampuan suatu prosesor. 

• MB (Mega byte) :  satuan untuk bit ( 1 byte = 8 bit) 

• User : pengguna aplikasi. 

• ERD (Entity Relationship Diagaram) : diagram yang 

menjelaskan hubungan dari tiap entitas 
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• DFD (Data Flow Diagram) : diagram yang memperlihatkan 

aliran proses dan data dalam aplikasi 

 

1.1.4  Referensi 

Terdapat beberapa buku yang mendukung perancangan dan 

pembuatan aplikasi pegawai management antara lain : 

• Deitel, C# How To Program, Prentice Hall, 2002 

• Eric Butow and Tommy Ryan, C# : Your Visual Blueprint to 

Building .NET Applications, Hungry Minds, 2002 

• Jason Price , Mastering C# Database Programming, Sybex, 

2003 

• Kevin Kline, SQL in a Nutshell, O’Reilly, 2002 

• Richard Grimes, Developing Applications With Visual Studio 

.NET, Addison Wesley, 2002 

• Don Kiely, Exploring SQL Server 2005, Application 

Developers Training Company, 2005 

• Elisabeth Setiawan, Diktat Kuliah Pengantar Basis Data, 

2006 

• Brian Noyes, Data Binding with Windows Forms 2.0: 

Programming Smart Client Data Applications with .NET, 

Addison Wesley Professional, 2006 

• David McAmis, Professional Crystal Reports for Visual 

Studio.NET, Wiley Publishing, 2004 

• Whitten, Systems Analysis and Design Methods, McGraw-

Hill, 2004 

• Radiant Victor Imbar dan Bernard Renaldy Sutedja, 

Pemrograman Web-Commerce dengan Oracle dan ASP, 

Penerbit Informatika, 2006 
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1.1.5  Overview 

Pada bab I  akan dijelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup proyek, 

definisi, akronim dan singkatan serta gambaran keseluruhan yang 

mencakup perspektif produk yaitu antarmuka sistem, antarmuka 

pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, 

antarmuka komunikasi, batasan memori, persyaratan adaptasi pada 

tempat tujuan yang dipaparkan secara singkat selain itu terdapat pula 

fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan, asumsi dan 

ketergantungan, penundaan persyaratan. 

Pada bab II akan berisi detail dari aplikasi yang akan dibuat seperti 

antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka 

perangkat lunak, fitur yang ada dalam aplikasi berserta 

penjelasannya, atribut sistem perangkat lunak, persyaratan database 

dan yang lainnya 

Pada bab III akan berisi overview sistem, desain perangkat lunak 

secara keseluruhan, desain perangkat lunak, komponen perangkat 

lunak, konsep eksekusi dan desain antarmuka aplikasi.  

Pada bab IV akan berisi perencanaan tahap implementasi yang 

meliputi pembagian modul, keterkaitan antar modul, selain itu juga 

akan membahas perjalanan tahap implementasi meliputi jenis 

implementasi, debugging dan membahas ulasan realisasi 

fungsionalitas, ulasan realisasi user interface desain aplikasi. 

Pada bab V akan berisi rencana pengujian sistem terimplementasi, 

test case, perjalanan metodologi pengujian yang meliputi cara 

pengujian kepada target aplikasi serta ulasan hasil evaluasi yang 

telah dilaksanakan.  

Pada bab VI  akan berisi keterkaitan antara kesimpulan dengan hasil 

evaluasi, keterkaitan antara saran dengan hasil evaluasi serta akan 

membahas rencana perbaikan/ implementasi terhadap saran yang 

diberikan. 
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1.2  Gambaran Keseluruhan  

Pada bagian awal terdapat halaman login di mana kita harus memasukkan 

username dan password untuk menggunakan aplikasi ini. Setelah itu akan 

masuk ke bagian menu utama. Pada bagian ini terdapat pilihan untuk 

menuju ke halaman data management, history, user settings, dan reports. 

 

1.2.1 Perspektif Produk 

Aplikasi ini tidak berdiri sendiri dan berhubungan dengan Microsoft 

SQL Server sebagai database dan terkoneksi dengan komputer lain 

menggunakan web service.  

1.2.1.1 Antarmuka Sistem 
• Antarmuka User Setting 

Menangani interaksi system administrator untuk 

mengelola user yang memiliki akses untuk 

menggunakan aplikasi ini. 

• Antarmuka Data Management 

Menangani interaksi user dalam memasukkan, 

mengubah, atau menghapus data pegawai. 

• Antarmuka History 

Menangani interaksi user dalam melihat data yang telah 

dihapus. 

• Antarmuka Reports 

Menangani interaksi user dalam melihat dan mencetak 

laporan. 

1.2.1.2 Antarmuka Pengguna 

 Pada aplikasi ini tampilan yang dapat dilihat pengguna 

adalah halaman login. Setelah memasukkan username dan 

password maka akan masuk halaman menu utama untuk 

menentukan pilihan ke halaman data management, history, 
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user settings, dan reports. Apabila memilih pilihan data 

management maka akan masuk ke halaman data 

management, bila memilih history maka akan masuk ke 

halaman history, bila memilih user settings maka akan 

masuk ke halaman user settings, dan bila memilih reports 

maka akan masuk ke halaman reports. 

1.2.1.3 Antarmuka Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan 

aplikasi adalah : 

• Processor  : AMD Athlon XP 2400+ (2.00 GHz) 

• RAM  : 512 MB. 

• Harddisk : Seagate Baracuda ST380011A 80                

GB 

Spesifik komputer yang ada pada tempat tujuan adalah : 

• Processor  

o Minimum   : Intel Pentium III 1.0 GHz 

(or AMD Processors Equivalent) 

o Recommended  :  Intel Pentium IV 1.8 GHz 

(or AMD Processors Equivalent) 

• RAM 

o Minimum  : 256 MB 

o Recommended  : 512 MB 

• Harddisk : Minimum ruang kosong 500 MB 

1.2.1.4 Antarmuka Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan 

adalah : 

• Sistem Operasi Microsoft Windows XP Service  

Pack 2 

• Visual Studio. NET 2005 Profesional Edition 
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• .NET Framework 2.0 

• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 

• Crystal Report  

 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

pengimplementasian adalah : 

• Sistem Operasi Microsoft Windows 2000 Standard 

Edition Service Pack 4 

• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 

• .NET Framework 2.0 

• Crystal Report Engine 

 

1.2.1.5 Persyaratan Adaptasi pada Tempat Tujuan 

Spesifikasi komputer yang ada pada tempat tujuan adalah  

• Processor  : Intel Pentium III 1.0 GHz (or AMD 

Processors Equivalent) 

• RAM  : 256 MB 

• Harddisk : Minimum ruang kosong 500 MB 

• Sistem Operasi Microsoft Windows 2000 Standard 

Edition Service Pack 4 

• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 

• .NET Framework 2.0 

• Crystal Report Engine 

Dengan spesifikasi yang dimiliki tempat tersebut sudah 

dapat menjalankan aplikasi yang dibuat. 

 

1.2.2 Fungsi Produk 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi myEmployee selain 

terdapat tujuan juga terdapat fungsi produknya yaitu : 
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• Membantu staff bagian kepegawaian untuk mencatat dan 

menyimpan data pegawai UK Maranatha dengan teratur dan 

terorganisasi. 

• Mampu mengolah data pegawai dan menghasilkan output 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

1.2.3 Karakteristik Pengguna 

Karakteristik pengguna aplikasi myEmployee adalah : 

- Minimal dapat menggunakan komputer dan mengerti teknis 

dasarnya sehingga tidak membutuhkan suatu pengalaman atau 

keahlian tertentu. 

- Tidak ada minimal tingkat pendidikan untuk menjalankan 

aplikasi 

 

1.2.4 Batasan – Batasan 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini terdapat batasan-

batasan seperti : 

• Tidak dapat mengembalikan data yang telah dihapus, hanya 

dapat menampung data-data tersebut pada tabel history 

• Tidak dapat melakukan backup database secara otomatis 

 

1.2.5 Asumsi dan Ketergantungan 

Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa asumsi seperti: 

• Staff bagian kepegawaian dapat menggunakan komputer dan 

mengerti teknis dasarnya. 

• Untuk menggunakan aplikasi ini diperlukan pengarahan 

sehingga pengguna mengerti sedikit mengenai cara kerja 

aplikasi ini dan dapat menggunakan semua fungsi yang 

terdapat dalam aplikasi ini. 

 


