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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Implementasi Sistem  

Berdasarkan dari perancangan sistem yang dibuat sebelumnya, 

maka perancangan dapat dibuat dengan mengunanakan pemograman 

PHP dengan menggunakan framework laravel sedangakan untuk 

Databasenya menggunakan Mysql. 

 

4.1.1 Batasan Implementasi  

Berdasarkam perancangan sistem yang sebelumnya dibuat, maka 

batasan impelentasinya adalah perangakat lunak (software) dan 

perangkat keras (Hardware) harus mendukung. 

 

4.1.2 Implementasi  

Berdasarakan program uang dibuat, prosedur yang dilakukan 

dalam menyelesaikan masalah pada saat pembuatan laporan kinerja 

instansi pemerintah dengan manual, kini dapat dilakukan mengunakan 

sistem informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  (SIAKIP), 

sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dengan 

laravel sebagai framework sedangakan untuk databasenya 

menggunakan Mysql. 

 

4.2 Pengujian Sistem   

Dari analisa dan perancangan sistem yang dilakukan sebelumnya 

maka terbentuklah elemen-elemen dari sistem infromasi akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah berbasis web, adapun elemn-elemen 

tersebut antara lain: 

 

4.2.1 Halaman Depan  

Halam depan aplikasi ini berfungsi sebagai halaman informasi 

bagi masyarakat, dimana halaman depan ini berisi semua informasi 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerinatah, sebagai 
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transparansi informasi bagi masyarakat. Halaman depan terdapat 

beberapa menu diantaranya adalah : 

A. Home  

Halaman home ini merupakan halam utama pada 

sistem informasi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, pada halam ini berisi infromasi visi, misi 

dan tujuan dari biro organisasi. 

 

Tampilan  menu home dapat dilihat pada gamabr 4.1 

 

  
Gambar 4.1 Home Depan 

B. Informasi  

Halaman ini berisi tetang Laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, laporan laporan tersebut 

terdiri dari perjanjian kinerja, renacana strategis rencana 

kinera tahunan, pengukuran kinerja dan rencana aksi.  

 

Tampilan halaman informasi dapat dilihat pada gambar 

4.2 

 

 
Gambar 4.2 Halaman Informasi 
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C. Kontak  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan biro 

organisasi seperti no telefon, alamat website, dan alamat 

email.  

 

Tampilan halaman kontak dapat dilihat pada gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 Halaman Kontak   

D. Galleri  

Halaman  ini berfungsi untuk menampilkan galleri 

atau foto-foto penghargaan yang didapat oleh biro 

organisasi terkait dengan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah.  

 

Tampilan halaman gallery dapat dilihat pada gambar 4.4  

 
 

Gambar 4.4 Halaman Gallery   
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4.2.2 Menu login  

Gambar dibawah ini adalah menu form login yang digunakan 

untuk memulai aplikasi. Pada form ini digunakan untuk kunci (key) 

untuk mengakses aplikasi.  Fungsi utama login adalah untuk 

membatasi siapa yang bisa dan berhak mengakses aplikasi atau 

melihat data yang terdapat pada sistem.  

 

 

Data yang harus dimasukan saat melakukan login yaitu : 

A. Username : berfungsi untuk membuka user account 

yang telah dimiliki pengguna sistem tersbut. 

B. Password : berfungsi untuk menjalankkan aplikasi ini, 

selain yangh berwenang tidak bisa mengakses sistem 

tersebut. 

Tampilan Login dapat dilihat pada gambar 4.5  

 

Gambar 4.5 Halaman Login 

 

4.2.3 Halaman admin  

Menu admin merupakan menu, dimana user dapat mengatur 

periode, tahun kegiatan, triwulan, master skpd serta master pejabat. 
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A. Master Periode 

Menu ini berfungsi untuk mengatur data periode. 

Tampilan untuk mengatur halaman periode adalah 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.6 Halaman Input Periode 

 
Gambar 4.7 Halaman List Periode 

 

B. Master Tahun Kegiatan  

Menu ini berfungsi untuk mengatur data tahun 

kegiatan. Tampilan untuk mengatur halaman tahun 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.8 Halaman Input Tahun Kegiatan 

 

 
Gambar 4.9 Halaman List Tahun Kegiatan  
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C. Master Triwulan  

Menu ini berfungsi untuk mengatur data triwulan. 

Tampilan untuk mengatur halaman triwulan adalah 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.10 Halaman input  Ttriwulan  

 

 
Gambar 4.11 Halaman List Triwulan  

 

D. Master SKPD 

Menu ini berfungsi untuk mengatur   data SKPD. 

Tampilan untuk mengatur halaman SKPD adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.12 Halaman Input Master SKPD 

 

Gambar 4.13  Halaman List master SKPD  

 

E. Master Pejabat  

Menu ini berfungsi untuk mengatur data nama 

pejabat. Tampilan untuk mengatur halaman nama 

pejabat  adalah sebagai berikut 

 

 
Gambar 4.14  Halaman Input  nama pejabat  
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Gambar 4.15  Halaman list  nama pejabat  

 

4.2.4 Halaman skpd 

Halaman skpd merupakan menu skpd atau bagian untuk 

memasukan data-data yang di butuhkan dalam pembuatan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), data-data yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut :  

 

1. Penanggung Jawab 

2. Visi  

3. Misi  

4. Tujuan  

5. Indikator tujuan  

6. Target indikator tujuan  

7. Realisasi indikator tujuan  

8. Sasaran  

9. Indikator sasaran  

10. Target indikator sassaran per tahun dan per triwulan  

11. Realisasi indikator sasaran per tahun dan per triwulan  

12. Strategi  

13. Program  

14. Kegiatan berserta nilai kegiatanya  

15. Rencana aksi berserta target rencana aksi dan jadwal 

pelaksanaanya  
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Dalam proses memasukan data di atas sudah tersedia dalam form-

form yang sudah di buat seperti dalam proses perancaganan sistem. 

A. Penanggung jawab  

Gambar di bawah dalah untuk memmasukan data 

master penanggung jawab yang nanti bakal digunakan 

dalam proses input data pic indikator sasaran. Didalam 

lsit daftar penangung jawab juga terdapat menu edit dan 

hapus,menu itu berfungsi untuk merubah data jika nanti 

ada perubahan data: 

 

 
Gambar 4.16  Halaman input master PIC  

 

 
Gambar 4.17  Halaman list master PIC 

 

B. Visi  

Gambar dibawah ini adalah tampilan data visi untuk 

memasukan data visi.pada menu list visi,  juga terdapat 

link untuk mengedit dan menghapus data visi. 

tampilanya bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.18  Halaman input Visi 

 

 
Gambar 4.19  Halaman list Visi 

 

C. Misi  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data misi. 

Terdapat link untuk meload data visi dari tabel visi. 

proses input misi dilakukan per periode. terdapat pula 

tombol save  untuk menyimpan data misi dan tombol 

back untuk membatalkan proses penyimpanan data misi. 

 

 
Gambar 4.20  Halaman Input Misi 
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Gambar 4.21  Halaman Misi List 

 

 

D. Tujuan  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data tujuan. 

Terdapat link untuk meload data misi dari tabel misi. 

terdapat pula tombol save  untuk menyimpan data tujuan 

dan tombol back untuk membatalkan proses 

penyimpanan data tujuan. 

 

 
 

Gambar 4.22  Halaman Input Tujuan 

 

 
 

Gambar 4.23  Halaman Tujuan List 
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E. Indikator tujuan  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data indikator 

tujuan. Terdapat link untuk meload data tujuan dari tabel 

tujuan. terdapat pula tombol save  untuk menyimpan 

data indiaktor tujuan dan tombol back untuk 

membatalkan proses penyimpanan data indikator tujuan. 

 

 
Gambar 4.24  Halaman Indikator Tujuan Baru 

 

 
Gambar 4.25  Halaman Indikator Tujuan List 

 

F. Target indikator tujuan  

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data target indikator tujuan, data-data yang 

di inputkan dalam target indikator tujuan ini periode link 

untuk meload data indikator kinerja dari tabel indikator 

tujuan, target indikator tujuan berupa angka, dan 

keterangan. 
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Gambar 4.26  Halaman Target Indikator Tujuan Baru 

 

 
Gambar 4.27  Halaman Target Indikator Tujuan List 

 

G. Sasaran  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data sasaran. 

Terdapat link untuk meload data tujuan dari tabel tujuan. 

terdapat pula tombol save  untuk menyimpan data 

sasaran  dan tombol back untuk membatalkan proses 

penyimpanan data sasaran. 

 
Gambar 4.28  Halaman Sasaran Baru 
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Gambar 4.29  Halaman Sasaran List 

 

 

H. Indikator sasaran  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data indikator 

sasaran. Terdapat link untuk meload data sasaran  dari 

tabel sasaran. terdapat pula tombol save  untuk 

menyimpan data indikator sasaran  dan tombol back 

untuk membatalkan proses penyimpanan data indikator 

sasaran. 

 

 
Gambar 4.30  Halaman Indikator Sasaran Baru 

 

 

 
Gambar 4.31 Halaman Indikator Sasaran List 
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I. PIC  

Gambar di bawah ini adalah tampiland data pic, 

terdapat tombol cek list untuk memilih penanggung 

jawab pada indikator sasaran. Terdapat pula tombol save 

untuk menyimpan data pic dan tambol back untuk 

membatalkan proses penyimpanan data pic. 

 

 
Gambar 4.32 Halaman PIC check List 

  

J. Target indikator sasaran pertahun 

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data target indikator sasaran pertahun , data-

data yang di inputkan dalam target indikator sasaran ini 

tahun kegiatan,  link untuk meload data indikator kinerja 

sasaran dari tabel indikator sasaran, target indikator 

sasaran tahunan berupa angka, dan keterangan. 

 

 
Gambar 4.33 Halaman  Target indicator sasaran 

pertahun Baru 

 

 
Gambar 4.34 Halaman Target indicator sasaran 

pertahun List 
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K. Target indikator sasaran per triwulan 

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data target indikator sasaran pertirwulan, 

data-data yang di inputkan dalam target indikator 

sasaran ini triwulan,  link untuk meload data indikator 

kinerja sasaran dari tabel indikator sasaran, target 

indikator sasaran tahunan berupa angka, dan keterangan. 

 

 
Gambar 4.35 Halaman Target indicator sasaran 

triwulan Baru  

 

 
Gambar 4.36 Halaman Target indicator sasaran 

triwulan List  

 

L. Strategi  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data strategi. 

Terdapat link untuk meload data sasaran  dari tabel 

sasaran. terdapat pula tombol save  untuk menyimpan 

data strategi  dan tombol back untuk membatalkan 

proses penyimpanan data strategi. 
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Gambar 4.37 Halaman Strategi Baru  

 

 
Gambar 4.38 Halaman Strategi List  

 

M. Program  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data program. 

Terdapat link untuk meload data sasaran  dari tabel 

sasaran. terdapat pula tombol save  untuk menyimpan 

data program dan tombol back untuk membatalkan 

proses penyimpanan data program. 

 

 
Gambar 4.39 Halaman Program Baru  
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Gambar 4.40 Halaman Program List  

 

N. Kegiatan  

Gambar di bawah ini adalah tampilan data kegiatan. 

Terdapat link untuk meload data program dari tabel 

program. Pada proses input kegiatan ini dilakukan setiap 

periode. terdapat pula tombol save  untuk menyimpan 

data kegiatan dan tombol back untuk membatalkan 

proses penyimpanan data kegiatan. 

 

 
Gambar 4.41 Halaman Kegiatan Baru  

 

 
Gambar 4.42 Halaman Kegiatan List  

 

O. Nilai kegiatan  

Gambar dibawah ini adalah data nilai anggaran dari 

kegiatan. Di inputkan setiap tahun, data yang di 

masuakn berupa angka. terdapat tombol save  untuk 

menyimpan data nilai anggran dari kegiatan dan tombol 

back untuk membatalkan proses penyimpanan data nilai 

kegiatan. 
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Gambar 4.43 Halaman Nilai Kegiatan Baru  

 

 
Gambar 4.44 Halaman Nilai Kegiatan List  

 

P.  Rencana aksi  

Gambar dibawah ini adalah tampilan data rencana 

aksi. Di inputkan setiap setahun sekali. Terdapat link 

untuk meload kegiatan , input rencana aksi dari kegiatan 

tersebut. terdapat pula tombol save  untuk menyimpan 

data rencana aksi  dan tombol back untuk membatalkan 

proses penyimpanan data rencana aksi. 

 

 
Gambar 4.45 Halaman Rencana Aksi Baru  
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Gambar 4.46 Halaman Rencana Aksi List  

 

Q. Target rencana aksi  

Gamabar dibawah ini adalah tampilan data target 

rencana aksi. target rencana aksi di inputnkan setiap 

tahun, data yang di inputkan dalam realisasi rencana aksi 

ini berupa output dan anggaran yang di rencanakan.  

 

 
Gambar 4.47 Halaman Target Rencana Aksi Baru  

 

 
Gambar 4.48 Halaman Target Rencana Aksi List  

 

 

R. Jadwal pelaksanaan target rencana aksi  

Gambar dibawah ini adalah tampilan jadwal 

pelaksanaan target, maksutnya target rencana aksi 

tersebut akan dilakansanakan pada triwulan kapan, 
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disini ada link untuk meload data jadwal target rencana 

aksi, dan  tombol cek list untuk memilih triwulannya.  

 
Gambar 4.49 Halaman Jadwal Target Rencana Aksi 

cheklist 

 

S. Realisasi target indikator tujuan  

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data realisasi terget indikator tujuan, data-

data yang di inputkan dalam realisasi target indikator 

tujuan ini periode link untuk meload data indikator 

kinerja dari tabel indikator tujuan,realisasi target 

indikator tujuan berupa angka, dan keterangan. 

 
Gambar 4.50 Halaman Realisasi Indikator Tujuan list  

 

 
Gambar 4.51 Halaman Realisasi Indikator Tujuan Input 
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T. Realisasi target indikator sasaran pertahun 

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data realisasi terget indikator sasaran , data-

data yang di inputkan dalam realisasi target indikator 

sasaran ini tahun kegiatan link untuk meload data 

indikator kinerja dari tabel indikator tujuan,realisasi 

target indikator sasaran berupa angka, dan keterangan. 

 

 
Gambar 4.52 Halaman Realisasi Indikator Sasaran 

Pertahun  list  

 

 
Gambar 4.53 Halaman Realisasi Indikator Sasaran 

Pertahun  input  

 

 

U. Realisasi target indikator sasaran per triwulan  

Gambar dibawah ini adalah tampilan untuk 

memasukan data realisasi terget indikator sasaran , data-

data yang di inputkan dalam realisasi target indikator 

sasaran ini triwulan link untuk meload data indikator 
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kinerja dari tabel indikator tujuan,realisasi target 

indikator sasaran berupa angka, dan keterangan 

 
Gambar 4.54 Halaman Realisasi Indikator Sasaran 

Triwulan  list  

 

 
Gambar 4.55 Halaman Realisasi Indikator Sasaran 

Triwulan  input  

 

V. Realisasi rencana aksi  

Gamabar dibawah ini adalah tampilan data realisasi 

rencana aksi. Realisasi rencana aksi di inputnkan setiap 

tahun, data yang di inputkan dalam realisasi rencana aksi 

ini berupa output dan anggaran yang terealisasi.  

 
Gambar 4.56 Halaman Realisasi Rencana aksi Triwulan  

list 
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Gambar 4.57 Halaman Realisasi Rencana aksi Triwulan  

input 

 

 

W. Jadwal pelaksanaan realisasi rencana aksi 

Gambar dibawah ini adalah tampilan jadwal 

pelaksanaan realisasi, maksutnya realisasi rencana aksi 

tersebut terlaksana pada triwulan sapa saja, disini ada 

link untuk meload data jadwal realisasi rencana aksi, ada 

tombol cek list untuk memilih triwulannya.  

 
Gambar 4.58 Halaman Jadwal realisasi rencana aksi 

check list 

 

 

Setelah di masukan semua data, sekarang proses pembuatan 

dokumen lakip, didalam dokumen lakip terdapat beberapa cetakan, di 

antaranya : 
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A. RKT (Rencana kinerja tahunan) 

 
Gambar 4.59 Contoh hasil cetak Laporan RKT 

 

B. Perjanjian kinerja  

 
Gambar 4.60 Contoh hasil cetak Laporan Perjanjian Kinerja 
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C. IKU (indikator kinerja tahunan) 

 
Gambar 4.61 Contoh hasil cetak Laporan IKU 

 

D. Matrix renstra (matrix rencana strategi) 

 
Gambar 4.62 Contoh hasil cetak Laporan Renstra 
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E. Rencana aksi  

 
Gambar 4.63 Contoh hasil cetak Laporan Rencara Aksi 

 

F. Pengukuran kinerja tahunan  

 
Gambar 4.64 Contoh hasil cetak Laporan Pengukuran 

Kinerja Tahunan 
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G. Pengukuran kinerja triwulan  

 
Gambar 4.65 Contoh hasil cetak Laporan Pengukuran 

Kinerja Triwulan 

 

H. Pengukuran rencana aksi  

 
Gambar 4.66 Contoh hasil cetak Laporan Pengukuran 

Rencana Aksi 

 


