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ABSTRAK
Untuk menjalankan suatu institusi, diperlukan pengelolaan
data informasi dengan efisien demi kelangsungan dari institusi
tersebut. Salah satunya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
dimana terdapat unit yang memantau kinerja dari setiap unit yang
bertugas pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember yaitu Unit
Pengelolaan dan Pengendalian Program atau yang disingkat
menjadi UP3. Dalam misi untuk menjalankan tugasnya UP3
mengembangkan sebuah sistem informasi data kinerja berbasis
web.
Pada kerja praktek kami saat ini kami ditugaskan untuk
ikut mengembangkan sistem informasi tersebut untuk
mengembangkan input data dan menampilkan data kinerja
menggunakan framework Vue.js dengan database SQL Server
beserta library JExcel oleh Unit Pengelolaan dan Pengendalian
Program (UP3) ITS.
Kata kunci: Query, database, Vue.js, JExcel
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Untuk menjalankan suatu institusi, diperlukan pengelolaan
data informasi dengan efisien demi kelangsungan dari institusi
tersebut. Salah satunya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
dimana terdapat unit yang memantau kinerja dari setiap unit yang
bertugas pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember yaitu Unit
Pengelolaan dan Pengendalian Program atau yang disingkat
menjadi UP3. Dalam misi untuk menjalankan tugasnya UP3
mengembangkan sebuah sistem informasi data kinerja berbasis
web.
Pada kerja praktek kami saat ini kami ditugaskan untuk ikut
mengembangkan sistem informasi tersebut untuk mengembangkan
input data dan menampilkan data kinerja menggunakan framework
Vue.js dengan database SQL Server beserta library JExcel oleh
Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) ITS.
1.2.

Tujuan
Tujuan kerja praktek ini adalah untuk menyelesaikan
kewajiban kuliah kerja praktek di Institut Teknologi Sepuluh
Nopember dengan beban dua SKS. Selain itu juga untuk membuat
aplikasi berbasis web untuk keperluan input data kinerja bagi para
karyawan di Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3)
ITS dan civitas akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
1.3.

Manfaat
Manfaat dari pembuatan website yang kami buat sama
seperti tujuan diatas. Untuk membantu para karyawan dan civitas
akademik dalam melakukan input dan memantau data kinerja.
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1.4.

Rumusan Masalah
Berikut ini rumusan masalah
pengembangan website Kontrak Kinerja

pada

kerja

praktek

1. Bagaimana desain komponen pendukung-input yang dapat
mengenerate halaman sebanyak jumlah tabel data pada
database menggunakan kerangka kerja Vue JS?
2. Bagaimana
merancang
komponen
user interface
TableGeneric yang reusable untuk melakukan operasi read,
update d an delete p ada tabel data dari database
menggunakan modul JExcel dan kerangka kerja Vue JS?
3. Bagaimana
merancang
komponen
user interface
FormGeneric yang reusable untuk melakukan operasi create
untuk data baru ke dalam tabel pada database menggunakan
kerangka kerja Vue JS?
4. Bagaimana merancang komponen user interface Dropdown
yang reusable sehingga user dapat melakukan input data
dengan memilih pilihan-pilihan dari sebuah list dan
melakukan pencarian pada list t ersebut menggunakan
kerangka kerja Vue JS?
1.5.

Lokasi dan Waktu Kerja Praktek
Dikarenakan adanya pandemi, kerja praktek ini dikerjakan
di kediaman masing-masing mahasiswa dan waktu kerja secara
fleksibel
1.6.

Metodologi Kerja Praktek
Tahapan pengerjaan kerja praktek dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1.

Perumusan Masalah
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus
diselesaikan, diberikan penjelasan mengenai alasan mengapa
16

fungsi-fungsi tersebut dibutuhkan. Dijelaskan juga secara rinci
mengenai bagaimana alur sistem itu akan berjalan. penjelasan
mengenai hal ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan kerja
praktek. Dari penjelasannya dihasilkan catatan-catatan penting
mengenai gambaran sistem berbasis web yang akan dibuatkan
fungsi dan query maupun layout dari web yang akan ditampilkan
untuk mempermudah sistem informasi kontrak kinerjanya.
Dengan begitu dapat diputuskan bahasa pemrograman database
yang digunakan adalah SQL, website dibangun menggunakan
framework Vue.JS,
dengan tools pendukung SQL Server
Management Studio (SSMS) dan Visual Studio Code.
2.

Studi Literatur
Setelah ditentukan database, bahasa pemrograman, dan
serta tools tambahan yang akan digunakan, dilakukan studi
literatur mengenai cara implementasinya dalam membuat fungsi
query. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, pembelajaran,
pengumpulan dan pemahaman informasi serta literatur yang
berkaitan untuk membantu dalam implementasi fungsi query ini.
Informasi bisa didapat dari internet untuk istilah-istilah umum
yang digunakan dalam pengimplementasian suatu fungsi query.
3.

Analisis dan Perancangan
Tahap ini meliputi penjelasan tentang fungsi query
berdasarkan studi literatur dan pembelajaran pembuatan fungsi
query yang sudah ada. Tahap ini mendefinisikan alur dari
implementasi.
Langkah-langkah yang di kerjakan juga didefinisikan
ditahap ini sebagai berikut:
a. Memahami elemen dan isi dari seluruh tabel yang ada di
dalam database
b. Memahami primary key dan foreign key yang ada pada tabel
c. Memahami trigger yang ada pada tabel
d. Memahami tools SQL Server Management Studio sebagai
tools pendukung yang digunakan dalam membuat fungsi query
17

e. Memahami framework Vue.JS sebagai framework yang
digunakan untuk membangun website.
4.

Implementasi Sistem
Implementasi sistem didasarkan karena adanya kebutuhan
dari fullstack developer untuk mempermudah jalannya suatu web
dengan database yang sudah ter query. Pada tahap ini kami
membuat beberapa fungsi query yang dibutuhkan untuk
melakukan input, delete, select, dan update data. Kami juga
melakukan desain layout untuk input dan penampilan data dari
Web Kontrak Kinerja. Dengan menggunakan JExcel
mempermudah input data excel yang sudah ada ke dalam web.
Pengerjaan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan.
5.

Pengujian dan Evaluasi
Pengujian dilakukan dengan menguji query yang telah
dibuat. Tahap awal setelah query jadi dilakukan testing secara
lokal dan didemokan kepada pembimbing lapangan kerja praktek
apakah query yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. Dengan
ini akan dihasilkan hasil evaluasi apakah fungsi sudah sesuai
dengan tujuan dan kebutuhan atau belum.
6.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang kami dapatkan diantaranya adalah
perlunya penyesuaian atau pemahaman terhadap masalah yang
dibutuhkan untuk membuat suatu fungsi dengan tingkat kesulitan
yang berbeda-beda dan dibutuhkan komunikasi jika ada sesuatu
yang kurang jelas dengan permasalahan yang diberikan agar pada
saat pengerjaan tidak terjadi salah dalam pemahaman masalah,
karena akan berpengaruh terhadap fungsi yang dibuat apalagi
fungsi yang dibuat merupakan fungsi yang dapat menghapus atau
merubah data dari suatu database client.
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1.7.

Sistematika Laporan
Laporan kerja praktek ini terdiri dari enam bab dengan
rincian sebagai berikut:
1.

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika
pengerjaan kerja praktek dan juga penulisan laporan kerja praktek.
2.

Bab II Profil Perusahaan
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil
perusahaan tempat kami melaksanakan kerja praktek, yakni Unit
Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya.
3.

Bab III Tinjauan Pustaka
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan
literatur yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik di Unit
Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya.
4.

Bab IV Implementasi Sistem
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan
untuk proses implementasi fungsi query dan tampilan layout web
Kontrak Kinerja dengan framework Vue.js serta bantuan library
Jexcel dalam penampilan data.
5.

Bab V Pengujian dan Evaluasi
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi
dari sistem yang telah dikembangkan selama pelaksanaan kerja
praktek di Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
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6.

Bab VI Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil
dan juga saran selama pengerjaan kerja praktik.
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BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
2.1. Profil Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya adalah sebuah unit
yang dibentuk oleh ITS yang sesuai namanya dibentuk untuk
mengelola dan mengendalikan program-program yang dijalankan
oleh ITS.
2.1.1. Tugas Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program
(UP3) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
● Membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang
pengelolaan dan pengendalian program
● Membina,
mengarahkan,
dan
mengembangkan
kompetensi dan talenta personil dalam unit kerja
● Menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang
selaras dengan kebijakan dala subbidang pengelolaan dan
pengendalian program
● Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan
dalam subbidang pengelolaan dan pengendalian program
● Menyelenggarakan pelayanan prima dalam subbidang
pengelolaan dan pengendalian program dengan prinsip
reformasi birokrasi dan zona integritas
2.1.2. Fungsi Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program
(UP3) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
● Penyiapan penyusunan rencana induk pengembangan,
rencana strategis organisasi, dan rencana operasional
organisasi
● Pengordinasian penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran
21

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program
kerja
Penyelarasan program kerja ITS dengan seluruh unit di
bawah Rektor
Pengoordinasian perancangan pangkalan data terpadu ITS
Pengelolaan data stewardship dari berbagai sumber secara
terpadu yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan ITS
dan pelaporan
Pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk semua
level organisasi
Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan organisasi
secara berkala
Penyelenggaraan sistem pengendalian intern ITS
Perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait
pemeringkatan ITS di level nasional
Penyelenggaraan survei kepuasan stakeholder terhadap
layanan organisasi
Pelaksanaan identifikasi dan penelusuran hambatan dan
penyimpangan pelaksanaan program kerja ITS, serta
memberikan alternatif usulan-usulan perbaikan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
program kerja subbidang pengelolaan dan pengendalian
program
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang
digunakan selama proses kerja praktek.
3.1.

Pemrograman Database
Basis data (database) adalah kumpulan informasi yang
disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat
diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk
memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan
memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen
basis data (database management system, DBMS). Sistem basis
data dipelajari dalam ilmu informasi.
3.2.

Visual Studio Code
Visual Studio Code adalah editor source code yang tersedia
untuk Windows, macOS, dan Linux. Program ini tersedia dengan
built-in support untuk JavaScript, TypeScript dan Node.js dan
memiliki ekosistem yang melimpah akan ekstensi untuk bahasa
pemrograman lain (seperti C++, C#, Java, Python, PHP, Go).
3.3.

Vue.js
Vue.js adalah framework progresif untuk membangun user
interface. Framework ini bisa diintegrasikan dengan berbagai
library. Vue.js sendiri didistribusikan secara open source.

3.4.
JExcel adalah sebuah plugin javascript yang berfungsi untuk
membuat spreadsheet interaktif berbasis web yang kompatibel
dengan berbagai macam software spreadsheet.
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BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM
Pada bab ini menjelaskan tahap implementasi yang
dilakukan, terdapat beberapa bagian utama, yang pertama adalah
24

komponen user interface yang terdiri dari komponen TableGeneric
FormGeneric, dan Dropdown. Sedangkan pada bagian kedua
adalah komponen Pendukung-input.

Gambar 4.1 Contoh tampilan Web

Hubungan antara seluruh komponen pada bab ini dapat dilihat
pada gambar Diagram Component 1 :
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Diagram Component 1 : component diagram yang menunjukkan hubungan antar komponen
TableGeneric, FormGeneric, Dropdown dan Pendukung-input
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4.1. Komponen Table Generic
4.1.1 Deskripsi
Membuat sebuah komponen yang bersifat generic untuk
menampilkan data yang didapat dari API menggunakan
modul JExcel dengan mengikuti deklarasi pada
pendukung-input.js, menghandle operasi update dan delete,
sebagai base dari komponen form generic serta
menampilkan notifikasi status operasi create, update dan
delete.
4.1.2. Parameter
Tidak ada parameter yang digunakan pada komponen ini.
4.1.3. Data
Data yang digunakan oleh komponen ini adalah data dari
router yang berisi spesifikasi kolom pada tiap tabel dan data
session dari user yang sedang login untuk mengetahui role
dan otoritas user.
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4.1.4. Hubungan dengan komponen lain

Diagram Component 2 : potongan component diagram yang menunjukkan
hubungan komponen TableGeneric (table_generic.vue) dengan komponen lain

Komponen TableGeneric menggunakan 2 modul, yaitu
Jexcel dan api.js. Modul Jexcel d igunakan untuk
menampilkan data dalam bentuk tabel ke pengguna,
sedangkan modul api.js akan digunakan untuk melakukan
pemanggilan API ke server.
Komponen TableGeneric m
 embutuhkan input data berupa
metadata yang berisi spesifikasi tabel yang akan
ditampilkan (nama kolom, tipe data per kolom dan URL
API untuk tabel) dalam bentuk object json dan session user
yang sedang login dari komponen router.
Komponen TableGeneric m
 enghasilkan output berupa
userSatker dan userName u ntuk digunakan pada komponen
FormGeneric.
28

Komponen TableGeneric m
 emiliki 1 komponen child
yaitu
FormGeneric y ang akan muncul apabila user
menekan tombol “Tambah Entry” yang ada pada komponen
TableGeneric.
4.1.5. Source Code
Source Code untuk Komponen Table Generic dapat dilihat
pada screenshot kode dibawah ini

Kode 1 Komponen TableGeneric
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Gambar 4.2 Import : melakukan import komponen-komponen yang digunakan
pada komponen TableGeneric yaitu jexcel, api, dan Form Generic

4.2. Komponen Form Generic
4.2.1 Deskripsi
Membuat sebuah komponen yang bersifat generic untuk
melakukan fungsi create pada tiap tabel berbentuk sebuah
modal form.
4.2.2. Parameter
Komponen memiliki 2 parameter, yaitu id satuan kerja
unit dan nama dari user yang sedang login.
4.2.3. Data
Data yang digunakan oleh komponen ini adalah data dari
router yang berisi spesifikasi kolom pada tiap tabel yang
digunakan sebagai fields yang ditampilkan pada form.
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4.2.4. Hubungan dengan komponen lain

Diagram Component 3 : potongan component diagram yang menunjukkan hubungan
komponen FormGeneric(form_generic.vue) dengan komponen lain

Komponen FormGeneric menggunakan 1 modul, yaitu
api.js. Modul api.js akan digunakan untuk melakukan
pemanggilan API ke server.
Komponen FormGeneric m
 embutuhkan input data berupa
data dari user yang sedang login yaitu userSatker d an
userName.
Komponen FormGeneric m
 enghasilkan output berupa
name, options, placeholder, dan clearSearch yang akan
digunakan untuk menampilkan komponen Dropdown
(dropdown_form_component.vue).
Komponen FormGeneric memiliki 1 komponent child
yaitu komponen Dropdown sebagai salah satu field pada
form input dan 1 parent yaitu komponen TableGeneric.
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4.2.5. Source Code
Source Code untuk menampilkan komponen Form
Generic ditampilkan pada screenshot kode dibawah ini

Kode 2 Potongan Komponen Form Generic

Gambar 4.3 Import pada Dropdown : melakukan import komponen-komponen
yang digunakan pada komponen Form Generic yaitu api, dan Dropdown

4.3. Komponen Dropdown
4.3.1. Deskripsi
Membuat komponen Dropdown yang berupa field input
dimana user dapat memilih pilihan dari sebuah list
dropdown dan melakukan search pada field untuk
menemukan pilihan dari list dropdown.
4.3.2. Parameter
Komponen memiliki 7 parameter:
● name berupa string yang berisi nama dari target
v-model pada parent component y ang menangkap data
yang dipassing oleh komponen ini.
● options berupa array berisi pilihan-pilihan dropdown.
32

●
●
●
●

placeholder berupa string yang akan ditampilkan
sebagai placeholder p ada fields.
disabled berupa boolean, mengatur apakah user dapat
berinteraksi dengan komponen ini
maxItem berupa integer yang menjadi batas pilihan
yang ditampilkan dalam dropdown
clearSearch berupa arbitrary b oolean, perubahan
nilainya akan menyebabkan fields pada komponen
dropdown di reset. Digunakan oleh komponen parent
saat melakukan reset pada form
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4.3.3. Data
Data yang digunakan oleh komponen ini adalah array
berisi list pilihan dari API yang di passing sebagai
parameter oleh komponen parent untuk ditampilkan sebagai
pilihan dropdown.
4.3.4. Hubungan dengan komponen lain

Diagram component 4 : potongan component diagram yang menunjukkan
hubungan komponen Dropdown(dropdown_form_generic.vue) dengan komponen
lain

Komponen Dropdown m
 embutuhkan input data berupa
name, options, placeholder, dan clearSearch yang akan
digunakan untuk menampilkan komponen Dropdown.
Komponen Dropdown m
 emiliki 1 parent yaitu komponen
FormGeneric. Data yang telah dimasukkan user pada
komponen Dropdown akan secara otomatis di passing k e
komponen parent oleh framework Vuejs s esuai dengan
name dari target v-model pada parent component.
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4.3.5. Source Code
Source Code untuk komponen Dropdown dapat dilihat
pada screenshot kode dibawah ini

Kode 3 Potongan Komponen Dropdown
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4.4. Komponen Pendukung-input
4.4.1. Deskripsi
Membuat sebuah script javascript yang berisi deklarasi
tabel, spesifikasi kolom-kolom untuk setiap tabel dan
metadata (route API untuk tabel, panjang tiap kolom,
apakah kolom digunakan sebagai input, judul tiap kolom
dan nama tabel) yang akan di passing ke route aplikasi yang
mana route akan secara otomatis akan membuat halaman
baru untuk setiap tabel yang dideklarasikan dengan
pengaturan yang terdapat di file pendukung-input. js
4.4.2. Parameter
Tidak ada parameter yang digunakan pada komponen ini.
4.4.3. Data
Data yang digunakan adalah struktur tiap tabel yang di
return oleh API dari database dan data konfigurasi dari
‘./config/index’ yang berisi url aplikasi pada export.
Setiap halaman untuk tabel memiliki struktur atribut
seperti berikut:
● component: jexcelGeneric (nama komponen
generic)
● path: nama path dari halaman tabel
● name: nama dari halaman yang akan ditampilkan
sebagai title halaman
● meta: berisi 2 atribut metadata untuk tabel tersebut
yang akan digunakan pada komponen jexcelGeneric
○ apiRoute: berisi path dari API yang digunakan
untuk operasi CRUD
○ config: berisi konfigurasi tiap kolom pada tabel
■ name: berisi nama kolom yang di return dari
API call
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■
■

■
■
■
■

data: sebuah attribute yang menampung array
data dari API call yang akan ditampilkan
(dikosongkan/di-null-kan saja)
type: tipe kolom jexcel, digunakan untuk
menampilkan kolom pada komponen jexcel
dan
formGeneric.
‘hidden’
untuk
menyembunyikan kolom, ‘text’ u ntuk plain
text, ‘numeric’ u ntuk integer dan float, dan
‘calendar’ u ntuk date time.
title: nama kolom yang akan ditampilkan.
width: lebar tampilan kolom dalam pixel.
as_input: attribute boolean yang menentukan
apakah kolom akan digunakan sebagai field
input pada komponen formGeneric
readOnly: attribute boolean yang menentukan
apakah kolom dapat di edit atau tidak, secara
default value n ya false.

4.4.4. Hubungan dengan komponen lain

Diagram Component 5: potongan component diagram yang menunjukkan hubungan
komponen Pendukung-input.js dengan komponen lain
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Data
untuk
setiap
tabel
pada
komponen
Pendukung-input.js a kan digunakan oleh Router dari Vue.js
untuk men-generate h alaman secara otomatis untuk setiap
tabel yang telah dideklarasikan pada Pendukung-input.js.
4.4.5. Source Code
Source Code untuk komponen pendukung-input.js dapat
dilihat pada screenshot kode dibawah ini

Kode 4 Komponen Pendukung-input.js

Gambar 4.4 Deklarasi Tabel : Contoh salah satu Tabel yang dideklarasikan
pada komponen pendukung-input.js
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BAB V
PENGUJIAN DAN EVALUASI
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan untuk
komponen komponen dalam menampilkan tabel tabel pada kinerja
5.1.

Tujuan Pengujian
Pengujian dilakukan terhadap komponen komponen vue
jexcel yang dibuat agar mampu menampilkan web memenuhi
kriteria fungsi yang diminta dan dapat berfungsi sebagaimana
mestinya yang dibutuhkan sesuai dengan role masing masing.
Dalam web kali ini terdapat 3 role yaitu :admin, user biasa, dan
validator.
5.2.

Kriteria Pengujian
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan
apabila pengujian mencapai beberapa hasil yang diharapkan
berikut ini:
a.
Role admin : Menampilkan tabel menggunakan jexcel
b.
Role admin : Menambahkan data ke dalam tabel melalui
form
c.
Role admin : Mengupdate data yang ada di tabel jexcel
d.
Role admin : Menghapus data yang ada di tabel jexcel
e.
Role user biasa : Menampilkan tabel menggunakan jexcel
f.
Role user biasa : Menambahkan data ke dalam tabel melalui
form
g.
Role user biasa : Mengupdate data yang ada di tabel jexcel
h.
Role user biasa : Menghapus data yang ada di tabel jexcel
i.
Role validator : Menampilkan tabel menggunakan jexcel
j.
Role validator : Melakukan verifikasi pada data di tabel
jexcel
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5.3.

Skenario Pengujian
Skenario pengujian dilakukan pada saat web kinerja sudah
selesai dibuat sesuai kebutuhan yang diinginkan akan diuji dengan
cara memperagakan penambahan data pada tabel jexcel yang ada
di laman web. Pengujian akan dibagi menjadi 3 role, ketika
menjadi user biasa, admin, dan validator. Untuk pengujiannya
kami menggunakan tabel “Dosen Asosiasi Internasional” sebagai
contoh.
5.4.

Hasil Pengujian
Terdapat hasil dari code yang telah dibuat pada Bab IV
sebelumnya,
5.4.1.

Hasil Menampilkan Tabel Pada Role Admin
Hasil menampilkan tabel jexcel pada role admin
Ketika user login sebagai admin, ketika membuka tabel “ Dosen
Asosiasi Internasional” maka akan tampil tabel seperti gambar 5.1.

Gambar 5.1 Uji menampilkan tabel role admin
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5.4.2. Hasil Penambahan Data Pada Role Admin
Hasil penambahan data menggunakan form
Untuk menguji menambahkan data input user menekan tombol
“Tambah entry” dan akan muncul form modal seperti gambar 5.2.
Kemudian pada saat melakukan input data pada form terdapat
komponen dropdown pada kolom “Nama Dosen”. Ketika user
mengetikkan nama contoh seperti gambar 5.2.1 akan muncul
pilihan nama lengkap (digambar hanya 1 dropdown pilihan karena
nama yang diisikan unik). Lalu user mengisikan data data pada
kolom kolom lainnya dan menekan tombol “tambahkan” yang
berwarna hijau terdapat pada form bagian bawah. Lalu data baru
akan terinput seperti gambar 5.3. dan muncul notifikasi “data
berhasil ditambahkan”.

Gambar 5.2 Penambahan data menggunakan form
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Gambar 5.2.1 Penggunaan dropdown pada form

Gambar 5.3 Data baru berhasil ditambahkan (terletak di no.10)
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5.4.3.

Hasil Update Data Pada Role Admin
Hasil melakukan update data
Untuk melakukan update data user admin tinggal memilih kolom
dan baris data mana yang akan diganti semisal pada gambar 5.4
pada data ke-10 dan kolom Nama Asosiasi 2 data “asos2” diupdate
menjadi “asos5”, lalu enter dan data telah terupdate seperti gambar
5.5.

Gambar 5.4 Uji update data pada data no. 10

Gambar 5.5 Uji update data berhasil
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5.4.4. Hasil Delete Data Pada Role Admin
Hasil melakukan delete data-7
User admin memilih data nomor 7 dan klik-kanan untuk
menampilkan pilihan delete selected row seperti gambar 5.6..
Setelah dihapus maka data tersebut akan hilang, dan terdapat
notifikasi “berhasil delete” (yang muncul pada bagian atas dan
berwarna kolom hijau) seperti gambar 5.7.

Gambar 5.6 Uji delete data ke-7 awal

Gambar 5.7 Uji delete data ke-7 berhasil
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5.4.5.

Hasil menampilkan Data Pada Role User
Hasil menampilkan data menggunakan jexcel
Ketika user login sebagai User, ketika membuka tabel “Dosen
Asosiasi Internasional” maka akan tampil tabel seperti gambar 5.8.

Gambar 5.8 Uji menampilkan tabel

5.4.6.

Hasil Penambahan Data Pada Role User
Hasil penambahan data menggunakan form
Ketika user login sebagai User biasa alur penambahan sama
seperti user admin. Pada contohnya pengujian menambahkan data
ke-4 seperti gambar 5.9.

Gambar 5.9 Penambahan data baru menjadi baris ke-4
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5.4.7. Hasil Update Data Pada Role User
Hasil melakukan update data pada baris ke-4
User biasa juga dapat mengupdate data dengan memilih kolom dan
baris data yang akan diganti/ ditambahkan. Pada pengujian akan
menambahkan data “tes asos2” pada kolom “nama asosiasi2” dan
baris ke-4 seperti gambar 6.0

Gambar 6.0 Uji update data menambahkan nama asosiasi2
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5.4.8. Hasil Delete Data Pada Role User
Hasil melakukan delete pada data baris ke-3
Pada pengujian ini akan menghapus data ke-3 seperti gambar 6.1
dan kemudian setelah dihapus akan tampil seperti gambar 6.2

Gambar 6.1 Uji delete data ke-3

Gambar 6.2. Uji delete data ke-3 berhasil, dari 4 baris tersisa 3 baris data

5.4.9. Hasil Penampilan tabel Role Validator
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Hasil melakukan penampilan data tabel validator
Ketika user login sebagai validator, maka tidak bisa menambahkan
entry data baru, dan data yang ditampilkan seperti gambar 6.3.
User validator hanya dapat mengisi pada kolom checkbox
“validasi”.

Gambar 6.3. Uji penampilan data role validator
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5.4.10. Hasil Verifikasi Data oleh Validator
Hasil melakukan verifikasi data oleh validator
Pada pengujian verifikasi data, validator mengisi pada kolom
“verifikasi” pada baris data yang ingin diverifikasi seperti pada
gambar 6.4. dan gambar 6.5. (sebelumnya apabila dilihat gambar
6.3, pada baris data ke-6 kolom “verifikasi” belum tercentang
artinya belum terverifikasi oleh validator).

Gambar 6.4. Uji verifikasi data ke-6

Gambar 6.5. hasil verifikasi data ke-6
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5.5.

Evaluasi Pengujian
Hasil evaluasi pengujian fungsi query dapat dilihat pada
tabel 5.1.
No. Kriteria Pengujian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Role admin : Menampilkan tabel
menggunakan jexcel
Role admin : Menambahkan data ke dalam
tabel melalui form
Role admin : Mengupdate data yang ada di
tabel jexcel
Role admin : Menghapus data yang ada di
tabel jexcel
Role user biasa : Menampilkan tabel
menggunakan jexcel
Role user biasa : Menambahkan data ke
dalam tabel melalui form
Role user biasa : Mengupdate data yang ada
di tabel jexcel
Role user biasa : Menghapus data yang ada di
tabel jexcel
Role validator : Menampilkan tabel
menggunakan jexcel
Role validator : Melakukan verifikasi pada
data di tabel jexcel
Tabel 5.1 Hasil Evaluasi Pengujian Fungsi
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Hasil
Pengujian
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1.

Kesimpulan
Kesimpulan
yang
didapat
setelah
melakukan
pengembangan web Kontrak Kinerja pada kegiatan kerja praktik
di Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program (UP3) - Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya adalah sebagai berikut:
● Kami telah membuat komponen pendukung-input yang
dapat mengenerate halaman sebanyak jumlah tabel data pada
database menggunakan kerangka kerja Vue JS
● Kami telah membuat komponen user interface TableGeneric
yang reusable untuk melakukan operasi read, update dan
delete pada data dari database yang dapat digunakan oleh
karyawan UP3 ITS dan para civitas akademika di unit-unit
ITS untuk melihat dan mengubah data menggunakan modul
JExcel dan kerangka kerja Vue JS
● Kami membuat komponen user interface FormGeneric
yang reusable untuk melakukan operasi create untuk data
baru ke dalam tabel pada database yang dapat digunakan
oleh karyawan UP3 ITS dan para civitas akademika di
unit-unit ITS untuk menambahkan record atau data baru ke
dalam database menggunakan kerangka kerja Vue JS
● Kami membuat komponen user interface Dropdown yang
reusable sehingga user dapat melakukan input data dengan
memilih pilihan-pilihan dari sebuah list dan melakukan
pencarian pada list t ersebut menggunakan kerangka kerja
Vue JS.
6.2.

Saran
Saran untuk pengembangan sistem aplikasi web Kontrak
Kinerja adalah sebagai berikut:
●
Ditambahkan sebuah filter untuk menampilkan data pada
tahun tertentu.
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●

Menambahkan role dalam hak akses halaman tabel sesuai
dengan unitnya.
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