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ABSTRACT

The Regional Secretariat of the City of Pangkalpinang is the Head Office of all
Government activities in Pangkalpinang City. Because of that, you can make a
number of appointments coming from both the general public and related City or
Regional Government Agencies. In terms of handling the administration of guest
appointment services, it is regulated and scheduled through the Public Relations
Protocol & IT Section. Analysis and design techniques in this system use Object
Oriented Analysis & Design "(OOAD). The system development model uses
waterfall which is considered appropriate in the development of this system with
gradual and organized quality testing techniques. System switching from manual
appointment services to appointment services web-based focus on the schedule of
leaders meeting guests and schedule guest visits, for processing other agenda
data not yet processed and connected.Thus, what was discussed about information
systems guest appointment services at the Regional Secretariat of the City of
Pangkalpinang will facilitate management consisting of data guest request,
arrangement of time slot data, accurate field team data and leadership data,
secretary data, printed schedule data, disposition printed data, reschedule printed
data, blank printed data facing the leader, and minutes of data.

Keywords: Website-based system, OOAD, Waterfall, Regional Secretariat of
Pangkalpinang City, Guest Visit
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ABSTRAKSI

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merupakan Kantor Pusat seluruh
aktivitas Pemerintahan yang ada di Kota Pangkalpinang ini. Karena itu
dapat membuat banyaknya janji temu yang datang baik dari masyarakat
umum maupun Instansi Pemerintahan Kota atau Daerah terkait. Dalam hal
penanganan administrasi layanan janji temu tamu tersebut di atur dan
diagendakan melalui Bagian Humas Protokol & TI. Teknik analisa dan
perancangan pada sistem ini menggunakan Object Oriented Analysis &
Design " (OOAD). Model pengembangan sistem menggunakan waterfall
yang dianggap sesuai dalam pengembangan sistem ini dengan teknik
pengujian kualitas secara bertahap dan terorganisir. Peralihan sistem dari
layanan janji temu manual menjadi layanan janji temu berbasis web fokus
pada mengenai jadwal pimpinan menemui tamu dan jadwal kunjungan
tamu, untuk pengolahan data agenda acara lainnya belum terolah dan
terhubung. Maka itu yang dibahas mengenai sistem informasi layanan janji
temu tamu di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang akan mempermudah
dalam pengelolaan yang terdiri dari data surat permohonan tamu,
pengaturan data slot waktu, data tim lapangan dan data pimpinan yang
akurat, data sekretaris, data cetak jadwal, data cetak disposisi, data cetak
reschedule, data cetak blangko menghadap pimpinan, dan data notulen.
Kata Kunci : Sistem berbasis Website, OOAD, Waterfall, Sekretariat
Daerah Kota Pangkalpinang, Kunjungan Tamu
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DAFTAR SIMBOL

Simbol Activity Diagram

Start Point
Menggambarkan awal dari aktivitas.
End Point
Menggambarkan akhir dari aktivitas.
Activity
Menggambarkan suatu proses bisnis.

Fork

Menggambarkan aktivitas yang dimulai
dengan sebuah aktivitas dan diikuti oleh
dua atau lebih aktivitas yang harus
dikerjakan.

Decision
Menggambarkan pilihan yang terjadi
pada transisi.

xiv

putusan
angkat

keputusan
angkat

State Transition
Menggambarkan

aliran

perpindahan

kontrol antara state.
Swimlane
Menggambarkan

pemisahan

atau

pengelompokkan aktivitas berdasarkan
actor.
Simbol Use Case Diagram

Actor
Sebuah peran yang bisa dimainkan oleh
pengguna dalam interaksinya dengan
sistem.

Use case
Menggambarkan

fungsionalitas

dari

suatu sistem, sehingga pengguna sistem
paham

dan

mengerti

mengenai

Terima srt keputusan
kegunaan sistem yang akan dibangun.
kenaikan pangkat
Association
Menggambarkan hubungan antara actor
dengan use case.

xv

Simbol ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity
Menunjukkan objek-objek dasar yang
terikat di dalam sistem. Objek tersebut
dapat berupa orang, benda, atau
lainnya

yang

keterangannya

hal
perlu

disimpan di basis data.

Relationship
Adalah hubungan terjadi antara

satu

atau lebih entity.

Garis
Menghubungkan
relationship

xvi

entity

dengan

Simbol Sequence Diagram

Actor
Menggambarkan orang yang sedang
berinteraksi dengan sistem.

Entity
Menggambarkan informasi yang harus
disimpan oleh sistem (struktur data dari
sebuah sistem).

Boundary
Menggambarkan interaksi antara satu
atau

lebih

actor

dengan

sistem,

memodelkan bagian dari sistem yang
bergantung pada pihak lain disekitarnya
dan

merupakan

pembatas

sistem

dengan dunia luar.

Control

Digunakan untuk mengontrol kelas dari
form

layar

kelas

control,

mengkoordinasikan perilaku sistem dan
menggambarkan dinamika dari suatu

xvii

t keputusan
an pangkat

urat keputusan
an pangkat

sistem, menangani tugas utama dan
mengontrol alur kerja suatu kelas.

Terima srt keputusan
kenaikan pangkat
Message()

Object Message
Menggambarkan pengiriman pesan.

Message to Self
Sebuah objek yang mempunyai sebuah
pesan kepada dirinya sendiri.

Loop

Loop
Menggambarkan

perulangan

dalam

sequence.

Simbol Class Diagram

Class Name
Merupakan nama dari sebuah kelas.
Attribute
Data yang dimiliki suatu objek dalam
suatu kelas.
Method
Suatu proses yang dapat dilakukan oleh

xviii

rat keputusan
n pangkat
sebuah kelas.
Terima srt keputusan
kenaikan pangkat
Association
Menggambarkan hubungan yang terjadi
antara kelas.

Simbol Deploymen Diagram

Package

Package

Package merupakan sebuah bungkusan
dari satu atau lebih node.

Node
Nama Node

Biasanya mengacu pada perangkat keras
(hardware), perangkat lunak (software)
yang tidak dibuat sendiri, jika di dalam
node

disertakan

komponen

untuk

mengkonsistensikan rancangan maka
komponen yang di ikut sertakan harus
sesuai

dengan

komponen

yang

didefinisikan sebelumnya pada diagram
komponen.

xix

Kebergantungan / Dependency
Kebergantungan antar node, arah panah
mengarah pada node yang dipakai.

Link

Relasi antar node.
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