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Abstract 
 

The Protestant Church of Maluku (GPM) is an institution of the largest churches 

in the Moluccas. In the mission to keep ministry across the Moluccas, the Bureau of 

Personnel GPM Synod find obstacles in organizing employee data that still use manual 

systems. Based on the existing problem, needed an information system application that 

helpsthe management of employee data. In this study, was designed and implemented 

personnel information system for Personnel Bureau GPM using Node.js. 

Implementationof REST web service technology provides efficiency in the transfer of data 

between client and Server. This study shows the performance of a system built to help the 

employee management process to be better. 
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Abstrak 

 
Gereja Protestan Maluku (GPM) adalah sebuah institusi gereja terbesar di 

wilayah kepulauan Maluku. Dalam misi untuk menjaga pelayanannya sampai ke pelosok 

daerah Maluku, Biro Personalia Sinode GPM mendapati kendala dalam mengorganisir 

data pegawai yang selama ini masih menggunakan sistem manual. Berdasarkan masalah 

yang ada, diperlukan aplikasi sistem informasi yang membantu manajemen data pegawai. 

Pada penelitian ini dirancang dan diimplementasikan sistem informasi kepegawaian untuk 

Biro Personalia GPM menggunakanNode.js. Penerapan teknologi REST web service 

memberikan efisiensi dalam proses pengiriman data antara client dan server. Penelitian 

ini menunjukkan kinerja sistem yang dibangun dapat membantu proses manajemen 

pegawai agar menjadi lebih baik. 

 
Kata Kunci: Sistem Informasi Kepegawaian, Node.js, REST, Web Service 
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1. Pendahuluan 

 

Gereja Protestan Maluku (GPM) adalah sebuah institusi gereja terbesar di 

wilayah kepulauan Maluku dan sebagian Maluku Utara. Di dalam sejarahnya, 

GPM telah diarahkan kepada pembentukan sebagai sebuah institusi gereja, sejak 

diterbitkannya Staatsblad (Lembaran Negara) 1927 No. 156; di mana kepada 

“bagian-bagian yang berdiri sendiri” (Zelfstanding onderdeel) ―dari Indische 

Kerk yang dibentuk berdasarkan Koningklijke Besluit (Keputusan Raja) No. 88 

tertanggal 11 Desember 1835 ― diberikan status sebagai badan hukum sebagai 

gereja (kerk). Akibatnya, terhitung sejak tanggal 6 September 1935, GPM secara 

resmi dibentuk [1]. 

Pegawai organik GPM adalah pegawai yang direkrut dan diangkat 

berdasarkan surat keputusan pimpinan Sinode GPM. Sebagian besar pegawai 

organik GPM merupakan pendeta yang telah melalui proses vikaris dan bertugas 

di jenjang Sinode, Klasis maupun jemaat dalam wilayah pelayanan GPM. 

Wilayah pelayanan yang luas, dan berada dalam gugusan kepulauan Maluku 

membuat Biro Personalia GPM kesulitan untuk terus membaharui data pegawai 

yang selama ini masih tersimpan dalam bentuk hardcopy (dokumen tercetak). 

Data-data pegawai dalam lingkup pelayanan GPM masih berbentuk dokumen 

form tertulis dan diolah secara manual. Hal tersebut menyulitkan Biro Personalia 

dan Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM dalam memutuskan penempatan 

pegawai yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan durasi penugasan yang telah 

dilalui, serta dalam proses manajemen data pegawai organik GPM yang tersebar 

dalam 34 Klasis. 

Melihat kesulitan yang dihadapi Biro Personalia GPM serta luasnya 

wilayah pelayanan GPM maka melalui penelitian ini, akan dihasilkan sistem 

informasi kepegawaian menggunakan web service sebagai jembatan komunikasi 

pada aplikasi client-server. Melalui penggunaan web service pada aplikasi sistem 

informasi kepegawaian, penyimpanan data pegawai terpusat pada server sehingga 

terhindar dari masalah kerusakan hardware yang dapat mengakibatkan kerusakan 

maupun kehilangan data. Penggunaan web service dalam aplikasi ini akan 

menjadi pondasi dalam integrasi dan pengembangan sistem infomasi yang 

digunakan oleh GPM. Selain itu aplikasi yang dirancang untuk membantu tugas 

manajemen kepegawaian ini memiliki beberapa kemampuan, antara lain: (1) 

Dengan komputerisasi, pemrosesan data informasi kepegawaian yang cepat; (2) 

Dengan adanya berbagai validasi dan kontrol, informasi yang diproses menjadi 

akurat; (3) Informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan 

cepat karena tersimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat; 

(4) Informasi lebih terjamin keamanannya dengan adanya validasi pengguna dan 

level-tingkat pengguna; (5) Aplikasi sistem informasi kepegawaian GPM ini dapat 

menampilkan rekapitulasi persebaran pendeta di seluruh wilayah pelayanan GPM; 

(6) Aplikasi didesain untuk digunakan dalam lingkup internal Biro Personalia 

GPM sehingga dapat mengurangi resiko manipulasi dan penyalahgunaan data 

oleh pihak lain. 

Dalam pengembangan aplikasi web masa kini, dapat dipilih dari sekian 

banyak platform dan framework yang oleh pengembangnya memiliki keunggulan 
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dalam pengembangan aplikasi web dengan performa dan skalabilitas yang tinggi. 

Salah satu platform pengembangan aplikasi web adalah Node.js yang pertama kali 

diluncurkan pada tahun 2009. Node.js sendiri adalah platform yang diciptakan 

untuk mempermudah pembuatan scalable network programs (http://node.js.org : 

2012). Sebagai Server-side scripting, Node.js menggunakan Javascript sebagai 

bahasa pemrograman. Penggunaan Node.js yang ringan dan efisien akan 

membantu dalam mengakses data kepegawaian pada kota dan daerah-daerah 

terpelosok di Maluku yang tidak memiliki koneksi internet cepat. Salah satu 

penelitian yang pernah dilakukan tentang Node.js adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Robert Ryan McCune (2011), yang melakukan benchmarking 

terhadap tiga platform web Server: Node.js, Ruby (EventMachine) dan Apache. 

Berdasarkan penelitian yang menguji performa dan skalabilitas ketiga web server 

tersebut, Robert Ryan McCune menyimpulkan bahwa performa dan skalabilitas 

Node.js sebagai web server lebih tinggi dibandingkan dengan Ruby dan Apache 

[2]. 

Selain dalam pengembangan aplikasi web, salah satu perkembangan dalam 

bidang teknologi adalah web service. Web service dapat digunakan untuk 

pengembangan aplikasi yang membutuhkan interoperabilitas dan interaksi 

komunikasi antar sistem (aplikasi) berbeda platform dalam jaringan Internet. Dari 

teknologi web service yang ada, RESTful web service merupakan salah satu 

arsitektur web service yang banyak digunakan. Implementasi RESTful 

menggunakan protokol-protokol yang sudah ada dalam web tanpa membutuhkan 

toolkit lain. Hal tersebut memberikan efisiensi dalam pengembangan sistem, 

karena RESTful web service lebih mudah dikembangkandan penggunaan request-

response di dalam RESTful dapat dipendekkan, sehingga proses transfer data 

menjadi ringan dan hemat bandwidth. Selain itu data yang diolah menggunakan 

RESTful dapat dibaca dengan mudah (human readable result). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

topik “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian pada 

Gereja Protestan Maluku menggunakan RESTful Web Service dan Node.js”, yang 

menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu dalam pengolahan data 

kepegawaian pegawai organik GPM. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. Pada penelitian berjudul “Strategi Pemetaan Web 

Service untuk Menyediakan Layanan Global Biodiversity Information Facility.”, 

yang telah mengimplementasikan sebuah web service yang berguna sebagai 

services translator untuk pencarian data burung pada Taman Burung-TMII. Web 

service tersebut menggunakan arsitektur REST melalui protokol HTTP pada 

bahasa pemrograman PHP dan bertugas melakukan request data pada database 

Server, kemudian service akan merespons hasil permintaan[3]. 

Penelitian berjudul “Rancang Bangun Web Services pada Aplikasi 

Presensi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado.”, membahas tentang 

perancangan dan implementasi web services sebagai solusi pada sistem informasi 

http://node.js.org/
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yang dapat melakukan pendataan dan rekapitulasi kehadiran pegawai dari 

berbagai lokasi kerja yang berbeda dan memusatkan data tersebut di sebuah 

tempat (terpusat), dan dapat memberikan hasil rekapitulasi presensi pada aplikasi 

lain tanpa masalah kompabilitas antar aplikasi [4]. 

Pada penelitian lainnya yang berjudul “Implementasi Klien SIP berbasis 

Web menggunakan HTML5 dan Node.js.”, yang membahas mengenai 

implementasi klien SIP (Session Initiation Protocol) berbasis web menggunakan 

HTML5 untuk client side dan Node.js sebagai aplikasi yang berada pada Server 

side, dimana Node.js yang berbasis JavaScript akan melayani semua permintaan 

client dengan dibantu beberapa modul pendukung seperti HTTP Server, Sip.Js dan 

Websocket-Node [5]. 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu mengenai penggunaan REST web 

service dalam memudahkan proses pencarian data, penggunaan web service 

sebagai solusi kompabilitas antar sistem informasi kepegawaian dan implementasi 

SIP client pada aplikasi web menggunakan HTML5 dan Node.js, maka dilakukan 

penelitian ini untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi kepegawaian 

pada Gereja Protestan Maluku menggunakan RESTful web service dan Node.js. 

Teknologi yang digunakan dalam sistem informasi kepegawaian GPM yaitu 

Node.js sebagai web Server dan MongoDB untuk database, dengan tujuan untuk 

memudahkan akses dan tanpa proses instalasi pada komputer client. 

Sistem Informasi Kepegawaian adalah suatu sistem yang terpadu terdiri 

dari perangkat pengolah yang meliputi pengumpul prosedur, tenaga pengolah dan 

perangkat lunak, perangkat penyimpan yang meliputi pusat data serta perangkat 

komunikasi yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan 

dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian (Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 17 tahun 2000). 

Web service adalah sebuah software yang dirancang untuk mendukung 

adanya interaksi antara mesin ke mesin pada sebuah network. Web service 

menyediakan standar komunikasi di antara berbagai aplikasi software yang 

berbeda-beda dan dapat dijalankan di berbagai platform. Web service memiliki 

interface yang dideskripsikan pada format mesin seperti WSDL. Sistem lain yang 

berinteraksi dengan web service dilakukan melalui antar-muka menggunakan 

pesan seperti pada SOAP. Pada umumnya pesan ini memanfaaatkan HTTP dan 

XML yang merupakan salah satu standar web. Pada saat ini semakin banyak 

penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan web 

service baik dari sisi konsep ataupun teknis. Web service mencoba membuat suatu 

lingkungan di mana jaringan apapun yang dipunyai client dapat berjalan pada 

device apapun, dapat menemukan suatu service pada jaringan dan menggunakan 

service tersebut seolah-olah service tersebut sudah berada pada local service[6]. 
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Gambar 1 Arsitektur Web Service 

 

Web Service memiliki 3 entitas di dalam arsitekturnya seperti yang terlihat 

pada Gambar 1, yaitu: 

-  Service Request : berfungsi sebagai peminta layanan yang 

mencari dan menemukan layanan yang 

dibutuhkan, serta menggunakan layanan 

tersebut. 

- Service Provider :   berfungsi sebagai penyedia layanan/service 

dan pengelola sebuah registry agar layanan-

layanan tersebut tetap tersedia.  

-   Service Registry : berfungsi sebagai lokasi sentral yang 

mendeskripsikan semua service yang telah ter-

register.  

Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya. 

Operasi tersebut terdiri dari: (1) Publish/Unpublish: yaitu operasi 

menerbitkan/menghapus layanan ke dalam atau dari registry; (2) Find: yaitu 

service requestor yang akan mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan; 

(3) Bind: setelah service requestor menemukan layanan yang dicarinya, kemudian 

melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses 

service yang disediakan oleh service provider. 
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Gambar 2  Struktur desain REST web service (http://wink.apache.org/) 

 

REpresentational State Transfer (REST)adalah sebuah model arsitektur 

perangkat lunak untuk pendistribusian sistem hipermedia seperti World-wide web 

(WWW). Secara spesifik, REST merujuk pada suatu prinsip yang menggariskan 

pendefinisian dan pengalamatan sumber daya. Istilah ini sering digunakan untuk 

mendeskripsikan semua interface sederhana yang mengirimkan data melalui 

HTTP tanpa ada lapisan pesan seperti SOAP. Menurut Roy Thomas Fielding 

(2000), REST adalah model arsitektur yang pada dasarnya menggunakan 

teknologi dan protokol yang sudah ada seperti HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol)dan XML (EXtensible Markup Language). Penerapan REST dalam 

teknologi web service kemudian disebut RESTful web service[7]. Prinsip dasar 

desain REST membuat pemetaan one-to-one antara operasi create, read, update, 

dan delete yang menggunakan method sebagai berikut : 

- POST  :  untuk membuat sebuah resource pada server. 

- GET  :  untuk menerima sebuah resource. 

- PUT : untuk meng-update atau merubah state dari 

resource. 

- DELETE :  untuk menghapus resource. 

Dalam mengakses RESTful web service digunakan sebuah URI (Uniform 

Resource Identifiers) yang merupakan nama dan alamat dari sebuah resource. 

RESTful web service tidak menggunakan WSDL. Pesan yang dikirim , dikemas 

dalam format XML dan JSON. Berbeda dengan SOAP web service yang 

menggunakan protokol khusus untuk pengiriman pesan[8]. 

Proses pertukaran data aplikasi yang menggunakan web service saat ini 

sering menggunakan format data JSON. JSON merupakan singkatan dari 

JavaScript Object Notation. Sebagai format pertukaran data yang terbilang baru 

dibandingkan pendahulunya XML, JSON memiliki beberapa kelebihan, antara 

lain: ukuran yang lebih kecil, lebih mudah dimengertiserta proses parsing yang 

lebih cepat [9].  
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Node.js adalah sebuah runtime environment yang didesain untuk 

pengembangan aplikasi web. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada 

tahun 2009 yang kemudian berkembang pesat di bawah lisensi Open Source MIT 

oleh sebuah perusahaan bernama Joyent Inc. Aplikasi server-side ini ditulis dalam 

bahasa JavaScript, mendukung event-driven dan asynchrounous I/O. Tidak  

seperti  kebanyakan bahasa JavaScript yang dijalankan pada browser, Node.js 

dieksekusi  sebagai  aplikasi  server. Node.js terdiri dari V8 JavaScript Engine 

buatan Google dan beberapa modul bawaan yang terintegrasi [10]. 

Sistem basis data pada perancangan sistem informasi ini menggunakan 

MongoDB. MongoDB merupakan document-oriented database dan tidak 

relasional. MongoDB menggantikan konsep “row” dengan konsep yang lebih 

fleksibel, yaitu “document”. Penyimpanan data dalam bentuk document, 

memungkinkan sebuah record untuk memiliki hirarki relasi yang kompleks. 

Konsep utama dari MongoDB adalah document, collection dan database. 

Collection dianggap sebagai sebuah directory (folder) sedangkan document 

sendiri dianggap sebagai file (berkas) dalam directory (folder) tersebut. 

Perbandingan pada relational database, pada collection diibaratkan dengan tabel, 

sedangkan document diibaratkan dengan row dalam tabel tersebut. Row pada 

MongoDB ini tidak sama dengan yang ada pada relational database, document 

pada MongoDB dapat memiliki atribut yang bebeda dengan document yang 

lainnya walaupun berada dalam satu collection. 

 

 

3. Metodedan Perancangan Sistem 

 

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2012), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel padaumumnya dilakukan secara random. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan [11]. Ada 

empat tahapan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan 

pengumpulan data, (2) Perancangan sistem, meliputi perancangan proses dan 

antarmuka, (3) Implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, 

(4) Penulisan laporan hasil penelitian.  
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Gambar 3 Tahapan Penelitian 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 3, dijelaskan sebagai berikut: Tahap 

pertama:  analisis kebutuhan dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi 

danwawancara. Kebutuhan sistem didefinisikan sebagai berikut: (1) Sebuah 

sistem yang terorganisasi dengan baik dibutuhkan untuk dapat memberikan 

informasi kepegawaian secara cepat dan akurat; (2) Dibutuhkannya sebuah sistem 

yang menyediakan fasilitas untuk menampilkan lama waktu bertugas pada jemaat 

atau sub-bagian di bawah sinode, sehingga dapat memperkirakan waktu mutasi 

atau pensiunnya pegawai; (3) Dibutuhkannya sebuah sistem yang dapat 

menampilkan riwayat pendidikan, diklat dan keanggotaan organisasi, sehingga 

membantu proses pengembangan dan evaluasi dalam penugasan pegawai organik 

GPM. Data yang dikumpulkan berupa formulir isian pegawai organik GPM yang 

berisi identitas pegawai, pengangkatan vikaris, pengangkatan pegawai atau 

pendeta, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, data orang tua dan keluarga, 

riwayat pendidikan, data diklat, riwayat penugasan khusus serta keanggotaan 

organisasi. Tahap kedua: merancang dengan menggunakan UML diagram, 

membuat perancangan database, perancangan arsitektur dan merancang tampilan 

aplikasi; Tahap ketiga: yaitu pengujian dan analisis hasil pengujian sistem yang 

dibangun berdasarkan rancangan pada tahap sebelumnya. Sistem dikembangkan 

dalam bentuk web, dengan memanfaatkan teknologi Node.js dan RESTful web 

service; Tahap keempat: adalah melakukan penulisan laporan penelitian. 

Sistem yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan sistem Prototyping. Metode Prototyping adalah proses 

pengembangan suatu Prototype secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan 

ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh. Prototyping 

merupakan suatu proses yang digunakan untuk membantu pengembangan 

perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak. 
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Gambar 4 Metode Prototyping [12] 

 

Metode Prototyping pada Gambar 4 dijelaskan sebagai berikut: Listen to 

customer, tahapan awal yaitu mengumpulkan kebutuhan dari sistem yang akan 

dibuat. Dalam hal ini Biro Personalia GPM membutuhkan sebuah sistem 

informasi kepegawaian yang dapat menggantikan proses manajeman data pegawai 

manual, membuat laporan dan rekapitulasi persebaran pegawai dan merancang 

database guna menyimpan data kepegawaian tersebut. Sistem ini akan bekerja 

secara online, dimana admin akan mengolah data Pegawai, data Klasis dan data 

Jemaat untuk selanjutnya dapat diakses oleh Kepala Biro Personalia sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan mutasi pegawai. Build Mock-up, tahapan kedua 

yaitu membangun sistem berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Pada tahapan 

ini dilakukan perancangan proses menggunakan UML. Customer test, tahapan 

terakhir yaitu melakukan pengujian terhadap kondisi sistem informasi 

kepegawaian yang dibangun apakah telah berjalan sesuai dengan rancangan 

sistem yang telah ditentukan sebelumnya. 

Perancangan proses pada sistem informasi yang dibangun menggunakan 

diagram UML (Unified Modelling Language) yaitu sebuah bentuk modeling 

sistem yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang 

dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Untuk mendesain sistem ini 

digunakan 5 (lima) diagram yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Class 

Diagram, Component Diagram  dan Deployment Diagram. 
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Gambar 5 Use Case Diagram Sistem 

 

Gambar 5 menunjukkan Use Case Diagram sistem, dimana ditampilkan 

aktor yang menggunakan sistem yaitu admin Biro Personalia, Kepala Biro 

Personalia dan Ketua Klasis. Admin berperan mengelola data pegawai organik 

GPM, data klasis dan data jemaat yang berada dalam lingkup GPM. Data pegawai 

meliputi data pribadi, data keluarga, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, 

riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, riwayat penugasan khusus serta riwayat 

keanggotaan organisasi. Kepala Biro Personalia bertindak sebagai tujuan 

informasi atau data yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

promosi ataupun mutasi serta keperluan lainnya menyangkut pegawai. Di dalam 

sistem Kepala Biro Personalia memiliki wewenang untuk dapat melihat dan 

mencetak data pegawai serta mendapat rekapitulasi tahunan kepegawaian GPM. 

Ketua Klasis di dalam sistem dapat melihat data pegawai dan rekapitulasi tahunan 

kepegawaian GPM dalam lingkup klasis yang dibawahinya.  
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Gambar 6 Activity DiagramManajemen Data Pegawai 

 

Activity diagram manajemen Data Pegawai ditunjukkan pada Gambar 6, 

menjelaskan proses dimana admin Biro Personalia GPM dalam mengakses sistem 

kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Pada halaman utama, admin 

melakukan manajemen data pegawai yaitu, menambah data pegawai, menghapus 

data pegawai, mengubah data pegawai, mencari data pegawai serta mencetak data 

pegawai.  

 
 

Gambar 7 Sequence Diagram Admin Biro Personalia 
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Gambar 7 menunjukkan sequence diagram yang dilakukan oleh admin 

untuk menambahkan data pegawai ke dalam aplikasi sistem informasi 

kepegawaian GPM. Admin dapat menambahkan data pada sistem melalui 

tampilan khusus admin yang dapat melakukan manajemen data pegawai dan 

request penambahan data melalui RESTful web service, diteruskan ke server 

Node.js kemudian ke database. MongoDB sebagai database yang digunakan akan   

mengembalikan request done kepada admin dan konfirmasi penambahan data 

akan ditampilkan pada tampilan admin. Selain menambah data pegawai, admin 

juga dapat menambah data klasis dan jemaat. Sequence diagram admin dalam 

menambah data-data tersebut sama dengan sequence diagram admin dalam 

mengubah dan menghapus data pegawai, klasis dan jemaat. 

 
 

Gambar 8 Class Diagram Sistem 

 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

kelas yang ada di dalam suatu sistem serta menggambarkan relasi diantara kelas 

tersebut. Class diagram sistem yang terdapat pada rancangan aplikasi sistem 

informasi kepegawaian GPM, ditunjukkan pada Gambar 8.  
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Gambar 9 Component Diagram Sistem 

 

Gambar 9 menunjukkan component diagram sistem dimana hubungan 

antara web browser(client) dan database bergantung pada web service sebagai 

jembatan komunikasi. Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang berjalan pada 

web browser mengirim request melalui web service, kemudian web service  yang 

sudah memiliki data dari database melakukan response sesuai dengan request 

yang dikirim. 

 
Gambar 10 Deployment Diagram Sistem 

 

Gambar 10 menunjukkan deployment diagram sistem dimana terdapat 

sebuah web server yang berfungsi sebagai resource untuk menangani pengolahan 

memory dan database. Sementara web browser digunakan pada sisi client 

(pengguna), dimana pengguna akan menampilkan informasi dari database melalui 

web service yang berfungsi sebagai penghubung antara client dan database. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan 

implementasi dan pengujian sistem disertai pembahasan dari masing-masing 

bagian. Hasil pembuatan aplikasi sistem informasi kepegawaian GPM dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 
Gambar 11 Arsitektur Aplikasi 
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Gambar 11 menjelaskan tentang arsitektur dalam pembuatan aplikasi web 

sistem informasi kepegawaian GPM. Express.Js dan MongoLab merupakan 2 

module yang terdapat di dalam server Node.js. Express.Js berfungsi sebagai 

penghubung antara RESTful web service dan Node.js. Mongoose adalah module 

Node.js yang berfungsi sebagai object data mapper pada MongoDB. Sedangkan 

Angular.js adalah sebuah front-end framework yang dikembangkan oleh Google. 

Angular.js yang menggunakan bahasa JavaScript membuat kode menjadi lebih 

terstruktur dan memudahkan dalam pengembangan SPA (single-page 

application). 

 
Kode Program1 Perintah Node.js untuk membuat Web Server (index.js) 

1. var app = express(); 

2. app.use(allowCrossDomain); 

3. app.use(bodyParser.json()); 

4. app.use(bodyParser.urlencoded()); 

 

5. //router 

6. app.use('/api', anaks);  

7. app.use('/api', diklats);  

8. app.use('/api', organisasis);  

9. app.use('/api', pegawais);  

10. app.use('/api', pendidikans);  
11. app.use('/api', jabatans);  
12. app.use('/api', pangkats);  
13. app.use('/api', penugasans);  
14. app.use('/api', wilayahs);  

 

15. module.exports = app; 
16. app.set('port', process.env.PORT || 8000); 

 

17. var server = app.listen(app.get('port'), function() { 
18. console.log('Express server listening on port ' + server.address().port); 
19. }); 

Kode program 1 merupakan potongan untuk proses membuat web server. 

Module Express (baris 1) digunakan untuk mempermudah pembuatan web server 

dan pembuatan rute request. Definisi rute dan handler untuk tiap rute ditunjukkan 

pada baris 6 s/d 14. Port yang digunakan untuk web server adalah Environment 

Port (tergantung setting layanan cloud) atau port 8000 (baris 16). 

 

 
Gambar 12Tampilan Daftar Pegawai  
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Gambar 12 menunjukkan daftar pegawai pada tampilan admin. Di dalam 

sistem, admin dapat menambah, mengubah, mencari dan menghapus data pegawai 

yang tersimpan pada sistem informasi kepegawaian GPM. 

 
Kode Program 2 Perintah Node.js untuk mengakses collection dari MongoDB 

(models/pegawai.js) 
1. var mongoose=require('mongoose'); 

2. var Schema=mongoose.Schema; 

3. var pegawaiSchema = new Schema({ 

4. Kode:String, 

5. Nama:String, 

6. }); 

7. module.exports = mongoose.model('Pegawai', pegawaiSchema); 

Kode program 2 merupakan potongan kode perintah untuk 

menghubungkan program Node.js dengan database MongoDB. Pada baris 3-6 

diatur struktur data dari document Pegawai. Kemudian dengan menggunakan 

model struktur data tersebut, dihubungkan ke document „Pegawai‟ pada database 

MongoDB. Module mongoose (baris 1) digunakan untuk melakukan proses-

proses tersebut. 

 

 
Gambar 13 Tampilan Detail Data Pegawai 

 

Gambar 13 menampilkan detail data pegawai pada admin. Detail data 

pegawai meliputi identitas pegawai, pengangkatan vikaris, pengangkatan pegawai 

atau pendeta, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, data orang tua dan keluarga, 

riwayat pendidikan, data diklat, riwayat penugasan khusus serta keanggotaan 

organisasi. 
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Kode Program 3 Perintah Node.js untuk merespon permintaan data dalam format JSON 

(routes/pegawais.js) 
1. var Pegawai = require('../models/pegawai'); 

2. var express = require('express'); 

3. var router = express.Router(); 

4.  

5. router.route('/pegawais')  

6. .get(function(req, res) { 

7.  Pegawai.find(function(err, pegawais) { 

8.   if (err) { 

9.    return res.send(err); 

10.   } 

11.  
12.   res.json(pegawais); 

13.  }); 

14. }); 

Kode Program 3 merupakan potongan baris perintah untuk merespon 

permintaan data dari browser (client). URL yang digunakan untuk mengakses 

layanan ini adalah api/pegawais/. Data yang dikembalikan (response) dalam 

format JSON (baris 12). 

 

 
Gambar 14 Tampilan Ganti Password 

 

Gambar 14 menampilkan pengaturan akun pada admin. Sebagai salah satu 

pengguna sistem, admin dapat mengganti password. Fitur ini berfungsi sebagai 

kontrol keamanan pengguna sistem, dimana untuk penggantian password baru, 

pengguna diharuskan menginput password lama, kemudian mengkonfirmasi ulang 

password yang baru. 

 
Kode Program 4 Perintah Node.js untuk menyimpan JSON dari client ke database MongoDB 

1. .post(function(req, res) { 

2.  var pegawai = new Pegawai(req.body); 

3.  pegawai.save(function(err) { 

4.   if (err) { 

5.    return res.send(err); 

6.   } 

7.  

8.   res.send({ message: 'Pegawai Added' }); 

9.  }); 

10. }); 

Kode Program 4 digunakan untuk menyimpan data dari browser ke web 

server. Data yang diterima berupa data format JSON. Jika proses berhasil, maka 

web server akan memberikan informasi “pegawai added” (baris 8). 
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Gambar 15 Tampilan Daftar Klasis 

 

Gambar 15 menunjukkan tampilan daftar Klasis di dalam lingkup 

pelayanan Gereja Protestan Maluku. Klasis sendiri merupakan suatu tingkat 

kemajelisan dalam lingkup Gereja Kristen Protestan. Klasis berada di bawah 

Sinode tetapi memiliki lingkup yang lebih luas dari Jemaat. Dengan kata lain, 

Klasis merupakan kumpulan dari beberapa Jemaat dalam suatu daerah di dalam 

wilayah pelayanan Sinode. Klasis dipimpin oleh seorang Ketua Klasis. 

 
Kode Program 5 Perintah Angular.js untuk meminta data format JSON ke Web Server 

1. <script> 

2.  angular.module('MyApp', []); 

3.  function pegawaiController($scope,$http){ 

4.  

 $http.get("https://gpmnodetahap1.herokuapp.com/api/pegawais") 

5.   .success( 

6.    function(response) { 

7.     $scope.names = response; 

8.    }); 

9.  } 

10. </script> 

Kode program 5 merupakan perintah untuk membaca data dari server. 

Library yang digunakan adalah Angular.js. URL yang digunakan untuk 

mengambil data pegawai adalah /api/pegawais. 

 

 
Gambar 16 Tampilan Daftar Jemaat 
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Gambar 16 menujukan tampilan daftar Jemaat. Jemaat adalah bagian 

pelayanan di dalam GPM yang berada di bawah naungan Klasis. Klasis mencakup 

beberapa Jemaat dalam suatu wilayah. 
 

Kode Program 6 Perintah Angular.js untuk menampilkan data JSON melalui struktur model-

controller-scope 
1. <tbody> 

2.  <tr ng-repeat="x in names | filter: cari"> 

3.   <td>{{ x.Kode }}</td> 

4.   <td>{{ x.GelarDepan + ". " + x.Nama + " " + x.GelarBelakang 

}}</td> 

5.   <td>{{ x.TanggalLahir }}</td> 

6.   <td>{{ x.PangkatGolPegawai }}</td> 

7.   <td class="center"> 

8.    <a class="btn btn-info" href="#" title="Detail"> 

9.     <i class="halflings-icon white edit"></i> 

10.    </a> 

11.    <a class="btn btn-danger" href="#" title="Hapus"> 

12.     <i class="halflings-icon white trash"></i> 

13.    </a> 

14.   </td> 

15.  </tr> 

16. </tbody> 

Kode program 6 merupakan potongan baris perintah Angular.js untuk 

menampilkan data Pegawai. Potongan kode tersebut merupakan scope yang 

dikontrol oleh pegawai Controller yang telah ditunjukkan pada Kode Program 5 

sebelumnya. 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi dengan menggunakan metode Black Box. Hasil pengujian dengan 

metode Black Boxdapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Black Box 

Item Uji Pengujian Hasil Proses Kesimpulan 

Login Admin, Kepala 

Biro Personalia dan 

Ketua Klasis. 

Input username dan 

password yang benar. 

Dilakukan pengecekan data 

login, jika benar user dapat 

menjalankan sistem. 

Berhasil 

Input username dan 

password yang salah. 

Menampilkan pesan 

kesalahan dalam 

memasukkan data login 

Berhasil 

Mengubah data 

pengaturan user. 

Input password user 

lama sebagai syarat 

untuk mengganti 

password yang baru pada 

pengaturan 

Pilih Ganti Password, 

masukan password lama, 

masukan password baru. 

Jika salah, maka akan 

muncul pesan update gagal. 

Apabila benar, maka update 

akun sukses. 

Berhasil 

Pengelolahan data 

Pegawai dan data 

wilayah. 

Menambah data pegawai, 

klasis dan jemaat. 

Pilih simpan data, data 

tersimpan di dalam 

database. 

Berhasil 

Mengubah data pegawai, 

klasis dan jemaat. 

Pilih data yang akan diubah, 

edit, pilih simpan, data 

tersimpan di dalam 

database. 

Berhasil 

Menghapus data 

pegawai, klasis dan  

jemaat. 

Pilih data yang mau dihapus, 

pilih hapus, data terhapus di 

dalam database. 

Berhasil 
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Menampilkan laporan 

data pegawai, data 

klasis dan rekapitulasi 

kepegawaian. 

Tampilkan laporan data 

pegawai. 

Pilih pegawai, tampilkan 

data pegawai. 

Berhasil 

Tampilkan data klasis. Pilih klasis, tampilkan data 

klasis. 

Berhasil 

Tampilkan rekapitulasi 

kepegawaian per klasis. 

Pilih laporan, tampilkan 

rekapitulasi kepegawaian 

per klasis. 

Berhasil 

Tampilkan rekapitulasi 

kepegawaian GPM. 

Pilih laporan, tampilkan 

rekapitulasi kepegawaian 

GPM. 

Berhasil. 

 

Berdasarkan hasil pengujian black box, dapat disimpulkan bahwa semua 

fungsi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Compatibility testing dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat 

dijalankan pada berbagai jenis internet browser. Hasil pengujian ditampilkan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Compatibility Testing 

No Browser Hasil Keterangan 

1 Mozilla Firefox v  

2 Google Chrome v  

3 Safari v  

4 Internet Explorer 6.0 keatas v  

Berdasarkan hasil compatibility testing pada Tabel 2, disimpulkan bahwa 

sistem dapat diakses oleh semua browser modern. 

Usability testing dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah 

memenuhi kebutuhan pengguna, mempermudah kinerja pengguna dan mudah 

digunakan oleh pengguna. Untuk mengetahui hasil usability testing bagi sistem 

ini, digunakan kuesioner sejumlah 5 pertanyaan kepada 11 responden yang 

merupakan 3 admin, 7 Ketua Klasis dan 1 Kepala Biro Personalia. Jawaban dari 

kuesioner bagi sistem ini merupakan nilai persetujuan yang diperkirakan dari 

angka 1 sampai 3 untuk setiap pertanyaan. Nilai dari angka 1 adalah Tidak, angka 

2 Netral, dan angka 3 Ya. Pertanyaan dan ringkasan jawaban yang diperoleh 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Usability Testing 

No. Pertanyaan 
Jumlah  

Jawaban “Ya” 

Jumlah Jawaban 

“Netral” 

Jumlah Jawaban 

“Tidak” 

1. 

Apakah sistem ini mudah 

digunakan atau 

dioperasikan? 

9 2 - 

2. 

Apakah anda setuju jika 

proses manajemen data 

pegawai GPM yang masih 

manual, diganti dengan 

sistem yang 

terkomputerisasi? 

11 - - 

3. 
Apakah anda merasa 

terbantu dengan sistem ini? 
10 1 - 

4. 
Apakah tampilan aplikasi 

sistem ini sudah user 
9 1 1 
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friendly? 

5. 
Apakah anda puas dengan 

aplikasi ini? 
10 1 - 

 

Perhitungan responden menggunakan Likert’s Summated rating, yang 

bermanfaat untuk membandingkan skor sikap seseorang dengan distribusi skala 

dari sekelompok orang lainnya, serta untuk melihat perkembangan atau perubahan 

sikap sebelum dan sesudah eksperimen. Berdasarkan proses perhitungan skala 

jawaban dari responden dengan pemberian nilai 3 untuk Ya, 2 untuk Netral dan 1 

untuk Tidak, maka diperoleh rating minimal : 55 (tidak bermanfaat), median : 110 

(bermanfaat), dan maksimal 165 (sangat bermanfaat). Hasil penjumlahan jawaban 

dari semua responden yaitu 158. Jawaban berada pada kuartil 3 di antara median 

dan maksimal. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa Perancangan 

dan Implementasi dan  Sistem Informasi Kepegawaian pada Gereja Protestan 

Maluku menggunakan RESTful Web Service dan Node.js sangat bermanfaat bagi 

pengguna. 

 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pengujian sistem, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Sistem informasi kepegawaian dapat memberikan 

informasi kepegawaian dengan cepat dan akurat; (2) Sistem informasi yang 

dirancang dapat membantu Biro Personalia GPM dalam mengolah data 

kepegawaian; (3) Sistem informasi yang dirancang dapat memberikan rekapitulasi 

dan laporan persebaran pegawai di dalam lingkup pelayanan GPM; (4) Sebagai 

platform server-side scripting, performa Node.js yang ringan memudahkan 

penggunaannya di wilayah kepulauan Maluku yang memiliki koneksi internet 

lambat; (5) MongoDB sebagai document-oriented database yang tidak relasional 

membantu pengolahan data pegawai yang tidak terstruktur. Saran yang dapat 

diberikan untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian yaitu ditambahkan 

fitur peta wilayah klasis dan jemaat yang menampilkan jumlah pegawai, sehingga 

mempermudah pengguna dalam menampilkan persebaran pegawai secara visual. 
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