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ABSTRAK 

PERANCANGAN APLIKASI PEMINJAMAN ALAT PELINDUNG DIRI 

MENGGUNAKAN MAGNETIC CARD READER PADA PT. SEMEN 

BATURAJA (PERSERO) TBK. 

 PABRIK PANJANG 

OLEH 

SAIDA AHMAD 

12312266 

 

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan industri yang bergerak 

dibidang produksi dan pemasaran semen portland di Sumatera bagian Selatan dan 

Lampung.  Semen portland merupakan produk terbaik yang dimiliki PT. Semen 

Baturaja (Persero) Tbk dengan keunggulanyaitu kuat, kokoh dan cepat kering. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor utama yang harus 

dipenuhi selain produksi, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. mengalami masalah 

dalam proses peminjaman alat pelindung diri yaitu ketika peminjam melakukan 

peminjaman alat tersebut, peminjam datang ke unit kerja K3& LH lalu petugas 

mencatat informasi data diri peminjam, mulai dari nama, unit kerja, status, jenis 

alat yang di pinjam dan jumlah, lalu melakukan pencatatan pada sebuah form dan 

mencatatkan kembali di papan tulis. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penyelesaian dalam 

proses peminjaman alat pelindung diri yang dilakukan oleh karyawan, yaitu 

dengan menggunakan sebuah alat yaitu Magnetic Card Reader.Dalam 

perancangan aplikasimenggunakan pengembangan sistem yaitusiklus klasik/air 

terjun, dengan gambaran sistem menggunakanDiagram Konteks, Data Flow 

Diagram,Entity Relational Diagram, Borland Delphi 7.0, dan DatabaseMySQL. 

Rancangan aplikasi dengan tujuanmampu menangani masalahdalam 

proses peminjaman alat pelindung diripada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

Pabrik Panjang. Lebih mudah dalam proses peminjaman dengan penyampaian 

informasi untuk di simpan sebagai data peminjam alat pelindung diri, sehingga 

dapat diketahui kemana saja alat pelindung diri itu berada dan mengetahui siapa 

saja yang melakukan peminjaman dengan data informasi yang jelas 

sehinggakemungkinan masalah tersebut dapat diminimalisir. 

 

Kata Kunci :  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3), Alat Pelindung Diri (APD),DFD, ERD, MySQL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan industri yang bergerak dibidang 

produksi dan pemasaran semen portland di Sumatera bagian Selatan dan Lampung. PT 

Semen Baturaja (Persero) Tbk membangun 3 pabrik semen yaitu Kertapati Palembang, 

Baturaja Ogan Komering Ulu, dan Panjang Lampung dengan 2 jenis semen 

terbaikordinary portland cement (OPC) Tipe Idan portland composite cement (PCC). 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. memiliki beberapa unitkerja yang 

berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah unit 

kerja K3& LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup) 

memiliki fungsi untukmerencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

kegiatan pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup yang meliputi: upaya pencegahan kecelakaan, upaya 

pencegahan kebakaran, upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 13 “Barang 

siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk 

keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”, alat-alat 

perlindungan diri yang dimaksud meliputi Helm, Sepatu Safety, Masker, ear plug, dan 

kacamata.  
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Penggunaan Alat Pelindung Diri sudah dilakukan PT. Semen Baturaja (Persero) 

Tbk. Pabrik Panjang untuk dapat diterapakan pada seluruh karyawan. Alat Pelindung Diri 

tersedia dan disimpan di unit kerja K3 & LH, karyawan dapat melakukan peminjaman 

Alat Pelindung Diri dengan datang langsung lalu mengambil alat-alat yang dibutuhkan, 

kemudian pihak K3 & LH melakukan pencatatan data peminjam dalam sebuah form dan 

di papan tulis. Pencatatan data peminjaman tidak hanya dilakukan oleh satu karyawan 

saja yang mengakibatkan data yang sudah tercatat sebelumnya di papan tulis 

mengalami perubahan ataupun terhapus oleh karyawan lain pada saat form habis.  

Perubahan atau terhapusnya data peminjaman Alat Pelindung Diri berpotensi 

hilangnya peralatan pelindung diri karena tidak di ketahui siapa peminjam dan jenis apa 

saja yang dipinjamkan. 

Perancangan Aplikasi Peminjaman Alat Pelindung Diri Menggunakan Magnetic 

Card Readerpada unit kerja K3 & LH bertujuan untuk mempermudah proses 

peminjaman Alat Pelindung Diri dan untuk mengurangi resiko perubahan data 

peminjaman Alat Pelindung Diri. 

Dari uraian diatas makapenyusun tertarik untuk membahas masalah ini untuk 

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul”PERANCANGAN APLIKASI PEMINJAMAN 

ALAT PELINDUNG DIRI  MENGGUNAKAN MAGNETIC CARD READER PADA PT. SEMEN 

BATURAJA (PERSERO) TBK. PABRIK PANJANG” 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 
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Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan dijadikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yaitu 

sebagai berikut: 

Bagaimana merancangAplikasi Peminjaman Alat Pelindung Diri  menggunakan Magnetic 

Card Reader pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan laporan PKL ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dirancang hanya untuk pendataan peminjaman Alat 

Pelindung Diri (APD) bagi karyawan  

2. Tidak membahas cara memasukan data ke dalam Magnetic Card Reader 

3. Penelitian dilakukan di unit kerja K3 & LH pada PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. Pabrik Panjang. 

 
1.4 Tujuan Penulisan Laporan PKL 

Pelaksanaan laporan praktik kerja lapangan, ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Untuk memenuhi prasyarat, mendapatkan nilai praktik kerja lapangan yang 

akan membantu penambahan nilai dalam akumulasi nilai. 

2. Memberikan fasilitas peminjaman Alat Pelindung DiriKeselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh para pekerja, kontraktor, karyawan, 
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maupun pengunjug dan tamu dikawasan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

Pabrik Panjang. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meninjau secara 

langsung objek yang dituju sebagai sumber data dan informasi yang 

akurat.Penulis langsung mengamati objek-objek yang menjadi pokok 

permasalahan dalam perusahaan tersebut. 

b. Wawancara 

  Metode wawancara yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan 

komunikasi tanya jawab/interviewsecara langsung kepada pimpinan atau 

karyawan untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis. 

c.  Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan pengumpulan data. Penulis melakukan pengumpulan 

data atau objek-objek yang berkaitan dengan permasalahan perusahaan. 

d. Tinjauan Pustaka 

 Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber 

bacaan yang terkait dengan tugas akhir dan menunjang proses penulisan, juga ada 

hubungannya dengan data yang kami butuhkan, sehingga kami dapat 

menganalisis data yang akan disusun. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar laporan ini tersusun dengan baik dan mudah dimengerti, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB  1  :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusanmasalah, 

batasan masalah, tujuan penyusunan laporan praktik kerja lapangan, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB  11  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan pengertian dasar dari judul laporan dan definisi 

yang terdapat dalam interatur yang berupa buku dan makalah serta 

pengertiannya. 

BAB III :SEJARAH INTANSI 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang 

berisi deskripsi perusahaan, visi, misi, sejarah, struktur organisasi, serta 

tugas dan tanggung jawab personil dalam struktur organisasi.  

BAB  IV :  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang laporan aktifitas/kegiatan selama melakukan 

praktik kerja lapangan, analisis sistem yang sedang berjalan pada 

perusahaan, usulan desain pengembangan sistem yang baru. 
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BAB  V  :   SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran yang 

bersifat membangun bagi perusahaan dan penulis. 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN         
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perancangan 

Perancangan perangkat lunak adalah suatu yang dilakukan oleh 

hampir semua rekayasawan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak 

merupakan tempat dimana aturan-aturan kreativitas dimana kebutuhan-

kebutuhan stakeholder, kebutuhan-kebutuhan bisnis dan pertimbangan-

pertimbangan teknis semuanya secara bersamaan disatukan untuk 

membentuk sebuah produk atau sistem/perangkat lunak yang berkualitas 

(Pressman, 2010 : 257).  

Perancangan perangkat lunak adalah Proses untuk mendefinisikan 

suatu model atau rancangan perangkat lunak dengan menggunakan teknik 

dan prinsip tertentu sedemikian hingga model atau rancangan tersebut 

dapat diwujudkan menjadi perangkat lunak (Yasin, 2012 : 179).   

2.2 Aplikasi 

Menurut Irwansyah dan Moniaga (2014) “mengatakan bahwa 

perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program yang 

dirancang untuk pengguna agar pengguna lebih kreatif dan menunjang 

tugas pribadi”. 

Klasifikasi aplikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. General Purpose Apllication Program, program yang tersedia untuk 

kebutuhan spesifik bagipengguna perangkat lunak. Contoh : word 

processing, spreadsheet, database management, graphicsprogram, 
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perangkat lunak aplikasi tersebut nantinya akan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan penggunanya seperti pengguna rumahan, pendidikan, 

bisnis, ilmiah dan pengguna lainnya, 

2. Application Specific Software, aplikasi perangkat lunak yang digunakan 

untuk beberapa kegiatan spesifik seperti bisnis, grafisAplikasi paket,dan 

multimedia dan scientific application program yang terdiri 

atas:Computer Aided Design (CAD) dan beberapa program yang 

melibatkan kegiatan medis, penelitian dan pengembangan ilmiah. 

dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah 

tertentu. 

2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Berdasarakan (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 2) 

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 

merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja”.  

Setiap unit kerja diwajibkan menaati peraturan keselamatan dan 

kesehatan kerja, sesuai dengan(UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja pasal 13), “Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, 

diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-

alat perlindungan diri yang diwajibkan.” 
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Berdasarkan kutipan peraturan diatas mengenai keselamatan dan kesehatan 

kerja dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan faktor terpenting dalam 

suatu pekerjaan terutama dibidang industri, yang kemudian didukung oleh 

sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja, yang harus dibuat 

aturan kemudian dinformasikan kepada seluruh pekerja dan orang-orang 

yang berada dilingkungan perusahaan untuk meminimalisir kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. 

 

2.4. Magnetic Card Reader 

Magnetic Card adalah benda plastik empat persegi panjang yang 

mengandung salah satu objek magnetik yang tertanam dalam kartu atau garis 

magnetik di bagian luar kartu. Sebuah kartu magnetik dapat menyimpan 

segala bentuk data digital. Sebuah kartu magnetik jenis kartu yang mampu 

menyimpan data dengan memodifikasi magnetisme besi kecil berbasis partikel 

magnetik pada kelompok bahan magnetik pada kartu.Jalur magnetik, kadang-

kadang disebut magstripe, Kartu magnetik biasanya digunakan dalam kartu 

kredit, kartu identitas, dan tiket transportasi. 

Cara kerja magnetic card reader adalah pada strip pita magnetic di 

rekam data binary berupa nomor akses data pada komputer, cara nya dgn 

menggesekan kartu pada card reader, card reader membaca informasi suara 

dari strip pita magnetic dan mengartikannya sebagai kode binary.Menurut 

standar yang ada, kartu magnetik menyimpan informasi di tiga trek yang 

terpisah. Ketiga trek memiliki sedikit berbeda kerapatan dan disandikan 
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rangkaian karakter. Rata-rata densitas bit trek pertama adalah 210 bit per inci 

(BPI). A 64-bit karakter Dataset yang digunakan untuk menyimpan informasi 

di trek 1. Karakter terdiri dari enam bit data dan bit paritas yang aneh. Format 

pengkodean hibah signifikan yang paling sedikit-sedikit untuk datang pertama 

dan bit paritas, yang terakhir. Jadi, track satu dapat menahan sekitar 79 

karakter.  

Informasi densitas track kedua dan ketiga adalah sekitar 75 dan 210 

BPI masing-masing. Hanya numerik data dapat disimpan pada trek kedua 

dan ketiga. 4-bit encoding digunakan sebagai bagian desimal dengan paritas 

ganjil dan dikodekan dengan bit yang paling signifikan pertama dan terakhir 

bit paritas. Kedua dan ketiga terus track 40 dan 107 karakter masing-masing. 

Yang sebenarnya dapat digunakan data yang tersimpan akan diperkecil 

sebagai Sentinel Awal, Akhiri Sentinel, dan karakter LRC ditambahkan.  

"Dua-Frekuensi, koheren Fase Recording" digunakan untuk enkoding 

kartu magnetic. Hal ini juga disebut sebagai sampling F/2F-encoding. 

Dengan menggunakan data gabungan dan jam bit-clocking diri 

tercapai.Untuk track 3, format penyimpanan data adalah sebagai berikut: 

Memimpin nol bit dikodekan untuk menentukan keberadaan kartu magnetik 

yang disandikan dan menyediakan pulsa untuk sinkronisasi kepala baca 

elektronik dan, akhirnya, untuk kontroler. Start karakter kemudian 

menunjukkan inisiasi data aktual. Data yang dikodekan mengikuti Sentinel 

Awal karakter yang diikuti oleh Sentinel Akhir karakter. Akhir Sentinel 
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berakhir karakter bagian data kartu dan diikuti olehbyte LRC (digunakan 

untuk pendeteksian error). Kartu yang tersisa diisi oleh nol bit. 

 

2.5 Metode Pengembangan Sistem Waterfall 

Model SDLC air terjun (waterfall) menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secarasekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 

pengkodean, pengujian dan tahappendukung (support)  

(Rosa dan Salahuddin, 2013 : 28). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Model Waterfall 

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada metodologi Waterfalladalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mempesifikasikan kebutuhan perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh 

user.  

2. Desain 

 

Analisis Desain Pengodean Pengujian 

SISTEM/REKAYASA 

INFORMASI 
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Desain perangkat lunak adalah proses multi alngkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi antar muka dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentransalasikan kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program tahap 

selanjutnya. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap iniadalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain.  

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

danmemastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisirkesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan yang dihasilkan. 

5. Pemeliharaan 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudahdikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang 

muncul dan tidakterdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi 

dengan lingkungan baru. 

Pada penulisan laporan ini penulis hanya sampai pada tahapan analisis 

kebutuhan perangkat lunak dan desain. 
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2.6 Analisis dan Perancangan Sistem 

2.6.1 Bagan Alir Dokumen (BAD) 

Bagan Alir Dokumen (document flowchart) atau disebut juga 

Bagan Alir Formulir (form flowchart) adalah bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-

tembusannya. 

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Keterangan 
 

Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis 

dokumen yang merupakan formulir atau digunakan untuk 

merekam data terjadinya suatu transaksi. 

 

Garis Alir 

Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data.  

 

Kegiatan Manual 

Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual. 

 

Penghubung beda halaman 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan 

bagaimana bagan alir terkait antara yang satu dan yang 

lainnya. 
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Penghubung 1 halaman 

Arus dokumen digambarkan dari atas kebawah dan dari kiri 

ke kanan, karena keterbatasan ruang halaman kertas  dalam 

menggambar maka diperlukan simbol penghubung yang 

memungkinkan aliran dokumen berhenti disuatu lokasi pada 

halaman tertentu dan kembali berjalan dilokasi lain pada 

halaman yang sama. 

 

 

 

Keterangan 

Simbol ini digunakan untuk menambahkan keterangan agar 

memperjelas pesan yang disimpan dalam bagan alir. 

 

Arsip Sementara 

Simbol ini digunakan untuk tempat penyimpanan dokumen 

yang dokumennya akan diambil kembali dari arsip tersebut 

dimasa yang akan datang untuk keperluan lebih lanjut 

terhadap dokumen tersebut. 

 

 

Proses Komputerisasi 

Simbol ini digunakan untuk melakukan proses dengan 

komputer. 

 
 

On-line storage  

Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk 

on-line (didalam memory komputer). 

 

Arsip Permanen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip 

permanenyangmerupakan tempat penyimpanan dokumen 

yang tidak akan diproses lagi dalam sistem yang 

bersangkutan. 
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2.6.2 Data Flow Diagram (DFD) 

“Secara umum data flow diagram adalah suatu network yang 

menggambarkan suatu system automat/komputerisasi, manualisasi, atau gabungan 

dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan 

komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. 

Keuntungan penggunaan DFD adalah memungkinkan untuk menggambarkan 

system dari level yang paling tinggi kemudian menguranginnya menjadi level 

yang lebih rendah (dekomposisi). Sedangkan kekurangan penggunaan DFD 

adalah tidak menunjukkan proes pengulangan (looping), proses keputusan, dan 

proses perhitungan”.  

(Tata Sutabri 2012 : 117)  

Beberapa simbol DFD yang dipakai untuk menggambarkan data beserta 

transformasi data dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1.  

 

EXTERNAL ENTITY 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

asal atau tujuan data.  

2. 

 

PROSES 

Simbol ini digunakan untuk proses 

pengolahan atau transformasi data.  
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Sumber : Tata Sutabri (2012 : 117) 

 

2.6.3 Diagram Konteks 

Menurut Al-Bahra (2005:64) “Diagram konteks adalah diagram yang 

terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram 

konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input 

ke sistem atau Output dari sistem”. 

2.7 Sistem Basis Data (Database) 

2.7.1 Pengertian Basis Data 

Menurut Stephens (2005:1) Database adalah mekanisme yang digunakan 

untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang kita 

gunakan sehari-hari untuk berbagai alas an. Dengan Basis data, pengguna dapat 

menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data di simpan, informasi harus 

mudah di ambil. Kreteria dapat digunakan untuk mengambil informasi. Datapun 

harus mudah di tambahkah ke dalam basis data, di modifikasi dan di hapus. 

(Janer Simarmata & Imam Paryudi, 2010) 

2.7.2   Istilah didalam Sistem Basis Data 

3.  

 

 

DATA FLOW 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

aliran data yang berjalan. 

4.  DATA STORE 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

data flow yang sudah disimpan atau 

diarsipkan. 
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Kata basis data biasa digunakan untuk menguraikan segala sesuatu dari 

sekumpulan data tunggal yang saling berhubungan, seperti daftar telepon. Istilah 

basis data tidak termasuk aplikasi, yang terdiri dari from dan report di mana 

pengguna akan saling berhubungan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang 

dipergunakandi dalam sistem basis data: 

a. Enterprise, suatu bentuk organisasi. 

b. Entitas, suatu obyek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya yang 

dapat diwujudkan di dalam basis data. 

c. Atribut/field, karakteristik entitas tertentu. 

d. Data value (nilai atau isi data) merupakan data actual atau informasi yang 

disimpan di tiap data elemen atau attribute. Isi atribut disebut nilai data. 

e. Record/tuple, kumpulan isi elemen data (atribute) yang saling 

berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. 

f. File, kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen dan 

atribute yang sama, namun berbeda-beda data valuenya. 

g. Kunci elemen data, sebagai tanda pengenal yang secara unik 

mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. 

h. Database Management System (DBMS), kemudian file yang saling 

berkaitan bersama dengan program untuk pengelolaanya. 

 

2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Al-Bahra (2005:142) “ERD adalah suatu model jaringan yang 

mengunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak”. 
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Tabel  2.3 Simbol Entity Relationship Diagram 

Simbol Keterangan 

 Himpunan Entitas (E) 

Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari sesuatu 

yang lain 

 Atribut 

Atribut merupakan kunci untuk himpunan entitas 

karena merupakan pengindentifikasian entitas yang 

paling unik untuk semua himpunan entitas tersebut. 

 Himpunan relasi (R) 

Himpunan relasi yang menunjukkan adanya hubungan di 

antara sejumlah entitas dari himpunan entitas yang 

berbeda. 

 Link / Penghubung 

Link merupakan penghubung antara entitas satu dengan 

entitas yang lain 

 

Sumber : Al-bahra (2005:149) 

 

2.9 Kardinaliti (Cardinality) 

Menurut Al-bahra (2005:147) “Kardinalitas relasi menunjukan jumlah 

maksimum tuple yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain”. 

1. One to one relationship (1ke 1) 

A 

E 

R 
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1 1

1 M

M M

 Hubungan  satu  ke  satu  adalah  hubungan  antar  entitas  yang tidak boleh 

lebih dari satu dan hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu 

banding satu.  

2. One to many relationship (1 ke M) 

 Hubungan  satu  ke  banyak  adalah  hubungan  yang  memungkinkan  satu 

entitas dengan banyak entitas lain. 

3. Many to many relationship (Mke M)  

 Hubungan banyak ke banyak yaitu hubungan antar entitas yang jumlahnya lebih 

dari satu. 

 

Tabel 2.4Diagram Cardinalitas 

Gambar Keterangan 

 

 

 

Hubungan relasi satu ke satu 

(one to one). 

 

 

 

Hubungan relasi satu ke banyak 

(one to many). 

 

 

Hubungan relasi banyak ke 

banyak (one to many). 

 

Sumber : Al-bahra (2005:152) 

 

2.10 Aplikasi Perangkat Lunak 

2.10.1 Bahasa Pemrograman Borland Delphi 7.0 

Menurut Nugroho (2014:1) Delphi adalah Lingkungan pemrograman 

terintergrasi (Integrate Development Environment/IDE). Delphi bukan bahasa 
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pemrograman, tetapi perangkat lunak yang menyediakan seperangkat alat (tools) 

untuk membantu pemrogram dalam menulis program komputer. Delphi bukanlah 

software aplikasi seperti Microsoft Office atau Pemain Game. Delphi adalah 

sebuah bahasa Pemrograman, Development Language, aplikasi untuk membuat 

aplikasi.Delphi digunakan untuk membuat Aplikasi Windows, Aplikasi Grafis, 

Aplikasi Visual, bahkan aplikasi jaringan (client/server) dan berbasis internet. 

 

2.10.2 Bagian – Bagian dari Delphi 7.0 

 

a. Code Editor 

Code Editor merupakan peralatan yang digunakan untuk menuliskan kode-

kode program. Code Editor menyediakan fasilitas penyuntingan (editing) 

seperti : copy, cut, paste, find, replace, dan sebagainya. 

b. Form 

Form merupakan area dimana pemrogram meletakkan komponen-

komponen input dan output. Delphi akan secara otomatis membuat kode-

kode program untuk membuat dan mengatur komponen-komponen 

tersebut. Umumnya pada setiap aplikasi ada paling tidak satu buah form 

dan form tersebut dijadikan sebagai form utama (Main Form). 

c. Component Pallete 

Component Pallete adalah peralatan yang menyediakan daftar komponen 

yang dapat digunakan oleh pemrogram. Adapun contohnya yaitu 

kumpulan toolbar dengan nama Standart, Additional, Win32, System dan 

sebagainya. 

d. Object Inspector 
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 Object Inspector merupakan peralatan yang digunakan untuk mengatur 

property dari komponen yang ada di form termasuk property form. Object 

Inspector member dua macam peralatan yaitu properties dan events. 

Properties peralatan yang digunakan untuk mengubah atau mengatur nilai-

nilai dari property komponen sedangkan Events digunakan untuk membuat 

event handler. Event Handler adalah prosedur yang digunakan khusus 

untuk menanggapi satu event / message tertentu. 

e. Watch List 

Watch Listmerupakan peralatan yang digunakan untuk memeriksa isi satu 

variable atau peroperti tertentu saat program sedang dieksekusi. Watch List 

biasanya digunakan bersamaan dengan break points dan step-by-

stepexecution. 

 

Gambar 2.2 Tampilan IDE (Interface Development Environment) 

2.11Database MySQL 

Menurut Loka Dwiartara dalam bukunya Menyelam Dan Menaklukan 

Samudra PHP menjelaskan bahwa : “MySQL adalah sebuah database yang dapat 
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menyimpan berbagai informasi dengan membaginya berdasarkan kategori-

kategori tertentu. Dimana informasi-informasi tersebut saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya”. 

MySQL bersifat RDBMS (Relational Database Management System), yaitu 

RDBMS memungkinkan seorang admin dapat menyimpan banyak informasi ke 

dalam table-table, dimana table-table tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

Keuntungan RDBMS sendiri adalah kita dapat memecah database kedalam table-

table yang berbeda. setiap table memiliki informasi yang berkaitan dengan table 

yang lainnya. 

Berikut ini berberapa fitur-fitur yang dimilikiMySQL diantaranya : 

1. Relational Database System 

Seperti halnya software database lain yang ada di pasaran, MySQL 

termasuk RDBMS, 

2. Arsitektur Client-Server 

MySQL memiliki arsitektur client-server dimana server database MySQL 

terinstal di server. Client MySQL dapat berada di komputer yang sama 

dengan server, dan dapat juga di komputer lain yang berkomunikasi 

dengan server melalui jaringan bahkan internet, 

3. Mengenal perintah SQL standar 

SQL (Structured Query Language) merupakan suatu bahasa standar yang 

berlaku di hampir semua software database. MySQL mendukung SQL 

versi SQL2003, 

4. Mendukung Sub Select, 
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Mulai versi 4.1 MySQL telah mendukung select dalam select (sub select), 

5. Mendukung Views 

MySQL mendukung views sejak versi 5.0, 

6. Mendukung Stored Prosedured (SP).  

MySQL mendukung SP sejak versi 5.0, 

7. Mendukung Triggers 

MySQL mendukung trigger pada versi 5.0 namun 

masih terbatas. Pengembang MySQL berjanji akan meningkatkan 

kemampuan trigger pada versi 5.1, 

8. Mendukung replication, 

9. Mendukung transaksi, 

10. Mendukung foreign key, 

11. Tersedia fungsi GIS, 

12. Free (bebas didownload), 

13. Stabil dan tangguh 

Stabil pada berbagai sistem operasi atau biasa disebut dengan portability 

14. Fleksibel dengan berbagai pemrograman, 

15. Security yang baik, 

MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level subnetmask, 

nama host dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail 

serta password terendskripsi, 

16. Dukungan dari banyak komunitas, 

17. Perkembangan software yang cukup cepat. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah dan Perkembangan 

Pada tahun 1973 Pemerintah Republik Indonesia berencana mendirikan 

Pabrik Semen di wilayah Sumatera Selatan tepatnya di Baturaja, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. Hal ini didasari dan diawali dengan adanya penelitian tentang 

deposit (kandungan bahan galian batu-batuan) di daerah Airlaya Dusun Sukajadi, 

Baturaja yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan RI melalui Direktorat 

Geologi. 

3.1.1 Pendirian dan Pengesahan serta Status Perusahaan 

Perusahaan produsen semen didirikan dengan nama PT  Semen Baturaja 

dengan Akta Pendirian No.34 tanggal 14 November 1974 dan Akta Perubahan 

No.49 tanggal 21 November 1974 keduanya dibuat dihadapan Jony Frederik 

Bethold Timbelaka Sinjai, S.H.  Notaris di Jakarta yang kemudian disahkan oleh 

Departemen Kehakiman RI dengan No. YA.5/442/18 tanggal 22 November 

1974.Didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Propinsi Sumatera Selatan 

dengan No. 337 tanggal 22 November 1974. 
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3.2 Lokasi Pabrik dan Fungsinya 

3.2.1 Fungsi Pabrik beserta fungsinya 

PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki tiga pabrik yaitu: 

1. Pabrik Baturaja merupakan lokasi penambangan bahan mentah menjadi 

klinker atauterak, 

2. Pabrik Palembang, merupakan pabrik pengolahan dari klinker menjadi 

semen Portland type I, pengantongan dan pemasaran sekaligus sebagai 

kantor pusat dari PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, 

3. Pabrik Panjang Lampung, merupakan pabrik pengolahan klinker 

menjadi semen Portland, pengantongan dan pemasaran, serta pabrik 

pembuatan kantong semen. 

3.3 Lambang Perusahaan 

PTSemen Baturaja (Persero) memiliki makna dan arti sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lambang PT  Semen Baturaja (Persero)Tbk 

1. Hewan gajah dipilih dengan anggapan bahwa gajah merupakan hewan 

kuat dan besar yang hidup di Sumatera Bagian Selatan yang juga 
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dimaksudkan dan mempunyai makna bahwa PTSemen Baturaja 

(Persero) Tbk kelak akan menjadi perusahaan besar yang merupakan 

perusahaan milik masyarakat Sumatera Selatan, 

2. Tiga gajah dimaksud untuk menggambarkan adanya tiga unit lokasi 

pabrik milik PTSemen Baturaja (Persero) Tbk yaitu Baturaja, 

Palembang dan Panjang serta melambangkan bahwa pada awal 

didirikannya, PTSemen Baturaja (Persero) Tbk dimiliki oleh tiga 

Pemegang Saham yaitu Pemerintah RI, PT  Semen Gresik (Persero) dan 

PT  Semen Padang (Persero), 

3. Warna hijau pada lambang tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan 

industri daerah untuk mencapai kemakmuran sedangkan warna putih 

melambangkan kesucian hati seluruh karyawan PT  Semen Baturaja 

(Persero) Tbk untuk membangun dan mengabdikan diri pada 

perusahaan. 

3.4 Visi Misi dan 7 Budaya Perusahaan 

 

3.4.1Visi: 

PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi produsen semen yang efisien, 

mempunyai daya saing dan tumbuh. 

Misi: 

1. Memproduksi semen yang berkualitas, efesien dan memasarkan dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan lingkungan, 

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang professional, 

3. Memaksimalkan nilai tambah perusahaan bagi Stakeholder. 
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3.4.2 7 Budaya Perusahaan 

Berikut 7 budaya PT Semen Baturaja (Persero) Tbk:  

1. Jujur 

Ketulusan dan kelurusan hati dengan bertindak sebagaimana mestinya 

sesuai fungsi dan tugasnya, tanpa berusaha untuk mengambil maupun 

memperoleh keuntungan pribadi dalam bekerja di Semen Baturaja, 

2. Kompeten 

Kemampuam memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang 

diperlukan sebatas kewenangan dan sesuai bidang ilmu, keahlian 

ataupun keterampilan yang dimiliki dalam rangka melaksanakan atau 

menyelesaikan tugas pekerjaannya di Semen Baturaja secara optimal, 

3. Profesional 

Kemampuan memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang 

diperlukan sesuai bidang ilmu, keahlian ataupun keterampilan yang 

dimiliki dengan mengindahkan kode etik profesi, norma serta kaidah 

yang berlaku dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan tugas 

pekerjaannya di Semen Baturaja secara optimal, 

4. Kerjasama 

Selalu berupaya melibatkan rekan kerja, dan berkoordinasi dengan 

atasan maupun bawahan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan bekerja 

dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi Semen Baturaja, 

5. Tanggung Jawab 
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Kesediaan menanggung, memikul, dan memenuhi apa-apa yang 

dijanjikan, diwajibkan, maupun ditugaskan serta menanggung atau 

menerima beban atas segala sesuatu terkait adanya tuntutan sebagai 

akibat tindakan sendiri atau orang lain dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya di Semen Baturaja, 

6. Peduli 

Kesediaan dan kesiapan untuk memberikan perhatian ataupun 

mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh rekan kerja, bawahan 

atupun atasan serta lingkungan dalam rangka melaksanakan aktivitas 

brkerja sesuai fungsi dan tugasnya sebatas kewenangan yang dimiliki 

demi kepentingan Semen Baturaja, 

7. Disiplin 

  Taat dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan, serta senantiasa 

menjalankan tugas mengikuti aturan, pedoman, tata tertib dan SOP 

yang diperlukan PTSemen Baturaja (Persero) Tbk. 

3.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Perseroan menerapkan struktur organisasi yang 

dinamis, efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan industri serta dalam 

rangka mencapai pertumbuhan kinerja yang optimal. 

Struktur organisasi PT Semen Baturaja (Persero) Tbkdibentuk sesuai 

dengan bidangnya yaitu dengan tujuan untuk memajukan PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk sehingga dapat bersaing secara nasional khsusunya wilayah 

sumbagsel (Pelembang, Baturaja dan Lampung) dalam hal pemasaran semen 
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portland.Struktur organisasi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dapat dilihat pada 

gambar berikut  ini: 
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PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki satu Direktur Utama yang 

membawahi empat Direksi,yaitu: 

1. Direktur Produksi & Pengembangan  

2. Direktur Keuangan 

3. Direktur Umum & SDM 

4. Direktur Pemasaran 

PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki 8 Departemen, sebagai berikut : 



 
 

1. Sekretaris Perusahaan 

2. Departemen SPI 

3. Departemen SDM & Umum 

4. Departemen Operasi 

5. Departemen Litbang 

6. Departemen Logistik 

7. Departemen Keuangan 

8. Departemen Pemasaran 

Sejak tanggal 2 Oktober 2012, Lima direksi PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk 

adalah: 

1. Direktur Utama   : Ir.Pamudji Raharjo 

2. Direktur Produksi & Pengembangan : Ir.Agus Wahyudin, M.M. 

3. Direktur Pemasaran   : Rusniwati Alie, S.E. 

4. Direktur Umum & SDM  : Romlan Kurniawan, S.E. 

5. Direktur Keuangan   : Drs.Ageng Purboyo Angrenggono 

 

 

 

 

3.6 Fungsi Unit Kerja 

Fungsi unit kerja merupakan sekelompok aktivitas yang dijalankan oleh 

suatu unit kerja. Unit kerja yang akan dibahas pada bagian ini adalah pada level 
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departemen dan Biro. Dibawah ini merupakan penejelasan mengenai fungsi unit 

kerja yang terdapat pada PT  Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

3.6.1 Fungsi – Fungsi Unit Kerja Sekretaris Perusahaan 

1. Sekretaris Perusahaan 

 

Sekretaris Perusahaan mengarahkan dan mengendalikan seluruh 

kegiatan unit kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi: 

a. Penanganan hubungan investor, 

b. Monitoring perkembangan pasar modal, 

c. Menjamin kesesuaian kegiatan operasional perusahaan dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal, 

d. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang 

perlu diketahui oleh masyarakat atau pemegang saham mengenai 

emiten atau perusahaan publik, 

e. Menjadi penghubung antara perusahaan publik dengan Bapepam dan 

masyarakat atau pemegang saham, 

f. Membuat kajian mengenai laporan terbaru dari analisis pasar modal, 

g. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja perusahaan 

khususnya bidang keuangan, 

h. Monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internacional, 

regional dan lokal, serta pasar modal berbagai negara), 

i. Menjadi representasi perusahaan (Direksi) sehingga citra perusahaan 

meningkat, 

j. Terpenuhinya kepatuhan yang berorientasi pada K3 & LH, 

k. Memantau penerapan GCG perusahaan. 
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2. Biro Komunikasi Perusahaan 

Biro Komunikasi Perusahaan melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait yang meliputi: 

a. penyediaan informasi perusahaan untuk keperluan pihak eksternal 

(Pemegang Saham, Investor, Pasar Modal dan Pers), 

b. Monitoring perkembangan pemberitaan sehingga informasi yang 

diterima oleh pihak terkait dan akurat agar citra perusahaan 

terbentuk dengan baik, 

c. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku, 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerjaatauinstansiataulembaga 

terkait baik intern maupun ekstern agar operasional kegiatan 

Sekretaris Perusahaan berjalan efektif dan efisien, 

e. Bertanggung jawab terhadap personil di lingkungan unit kerjanya 

yang berorientasi pada pada K3 & LH. 

3. Biro Hukum & GCG 

Biro Hukum & GCG mengorganisir dan mengkoordinir seluruh 

kegiatan Hukum Perusahaan dan sistem Good Coorporate Governance 

yang meliputi: 

a. Perizinan operasional perusahaan, 

b. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada perusahaan dan 

pegawai, 

c. Pemberian pendapat hukum terhadap aspek dan produk hukum 

perusahaan, 
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d. Monitoring dan review produk hukum perusahaan (korporat) 

termasuk yang berlaku di pasar modal, 

e. Penyusunan sistem Manajemen Resiko (pedoman, tata laksana, tata 

cara kerja dan formulir), 

f. Memfasilitasi penyusunan dokumen di unit kerja (tata laksana, tata 

kerja dan formulir), 

g. Pemasyarakatan sistema, Identifikasi eksposur resiko, 

Memfasilitasi pemetaan resiko, Pemantauan dan pengendalian, 

h. Mengarahkan pemberian layanan konsultasi secara internal pada 

unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam mendorong penerapan 

tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) yang 

berorientasi pada K3 & LH. 

3.6.2 Fungsi Unit Kerja SPI 

1. Kepala Departemen SPI 

Kepala Departemen SPI merencanakan, mengkoordinir dan 

mengendalikan seluruh kegiatan meliputi: 

a. Pemeriksaan dan fungsi kemitraan, konsultan & katalisator dalam 

rangka membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas 

sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya di lingkungan 

perusahaan serta memberikan saran perbaikan, 

b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait supaya pengawasan 

di masing-masing unit kerja berjalan dengan efektif, 

c. Melaksanakan manajemen resiko GCG sebagai strategic partner, 
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d. Melaksanakan akses komunikasi yang memadai dengan komisaris 

dan komite audit, 

e. Bertanggung jawab dalam hal pembinaan personil di lingkungan unit 

kerja SPI guna peningkatan kualitas dan wawasan untuk mendukung 

tugas-tugas pengawasan. 

2. Lead Auditor 

Lead Auditor merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinir 

kegiatan pemeriksaan administrasi dan keuangan dan kegiatan 

pemeriksaan operasional sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan 

Tahunan (PKPT) yang meliputi: 

a. Penyusunan program pemeriksaan administrasi dan keuangan dan 

kegiatan pemeriksaan operasional sampai dengan laporan hasil 

pemeriksaan dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

b. Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan, 

c. Melaksanakan manajemen resiko GCG sebagai strategic partner, 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

pemeriksaan administrasi dan keuangan berjalan efektif dan efisien 

serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3.6.3 Fungsi Unit Kerja Litbang 

1. Kepala Departemen Litbang 

 

Kepala Departemen Litbang merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kebijakan pokok dan kegiatan 
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operasional Departemen Litbang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan 

yang meliputi: 

a. Penelitian bahan baku proses dan produk, 

b. Pengendalian mutu produk, 

c. Pengembangan usaha dan sistem informasi manajemen perusahaan, 

d. Rancang bangun dan perekayasaan, 

e. Keselamatan kerja dan lingkungan hidup dan dokumentasi litbang, 

f. Koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan operasional 

litbang efektif dan efisien, 

g. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan 

Departemen Litbang. 

2. Biro Penelitian LBBPP dan Jaminan Mutu (QA) 

Biro penelitian LBBPP dan Jaminan mutu (QA) merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan yang 

meliputi: 

a. Operasional penelitian bahan baku proses dan produk akhir, 

b. Menjamin mutu produk dan memberikan masukan kepada 

manajemen mengenai diversifikasi produk semen, 

c. Memberikan saran peningkatan dan perbaikan jaminan mutu kepada 

unit kerja, 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

LBBPP & QA efektif dan efisien, 
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e. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3. Biro Rancang Bangun & Perekayasaan 

Biro Rancang Bangun & Perekayasaan merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Rancang Bangun dan 

Perekayasaan tiga pabrik meliputi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal serta 

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional RBP 

efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di 

lingkungan unit kerjanya. 

 

 

 

4. Biro PUM 

Biro PUM merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

berhubungan dengan usaha & manajemen (PUM) meliputi: 

a. Kegiatan pengembangan usaha yang berkaitan dengan 

pengembangan strategi dan pelaksanaan proyek pengembangan, 

feasibility study pengembangan usaha, evaluasi sistem baik teknis 

maupun non teknis untuk pengembangan manajemen perusahaan, 

b. Koordinasi kegiatan pengembangan manajemen yang berkaitan 

dengan penelitian sistem dan manajemen serta penelitian dan 

evaluasi prosedur perusahaan yang efektif dan efisien, 
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c. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

5. Biro K3 & LH 

Bagian K3 & LH merencanakan, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup ketiga site meliputi: 

a. Upaya pencegahan kecelakaan, 

b. Upaya pencegahan kebakaran, 

c. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, 

d. Koordinasi dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan 

operasional K3 & LH secara efektif dan efisien sehingga 

perlindungan K3 & LH dapat terjamin sebagaimana yang diharapkan 

dalam kebijakan K3 & LH, 

e. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

 

 

3.6.4 Fungsi Unit Kerja Logistik 

1. Kepala Departemen Logistik 

 

Kepala Departemen Logistik merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan di Departemen 

Logistik secara efisien dan efektif dalam rangka mengelola logistik 

perusahaan sehingga sesuai dengan kebijakan, prosedur, sasaran, tujuan, 

rencana dan anggaran untuk mendukung kegiatan perusahaan dan 
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melakukan koordinasi dengan Departemen terkait agar operasional logistik 

efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di 

lingkungan unit kerjanya. 

2. Biro Pengadaan 

Biro pengadaan membuat perencanaan, melaksanakan, mengendalikan 

serta mengkoordinasikan semua kegiatan Pengadaan meliputi: 

a. Evaluasi permintaan pembelian barangatausuku cadang, 

b. Kualifikasi rekanan, harga barang, dan waktu pengadaan barang, 

c. Konfirmasi anggaran dan proses order pembelian, 

d. Menyusun sistim informasi daftar kualifikasi rekanan, 

jenisatauspesifikasi teknik barangatau suku cadang dan  harga, 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

Pengadaan efektif dan efisien, 

f. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3. Biro Perencanaan & Penyediaan Material 

Biro PPM membuat perencanaan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan semua kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Material 

sebagai berikut: 

a. Pengendalian dan penyediaan stok barang atau material yang 

diperlukan unit kerja diseluruh lingkungan Perusahaan (Palembang, 

Baturaja dan Panjang), 
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b. Mengembangkan sistem dan prosedur serta data base (informasi) 

mengenai pengendalian persediaan, 

c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

perencanaan dan penyediaan material efektif dan efisien, 

d. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3.6.5 Fungsi Unit Kerja Departemen Operasi 

1. Kepala Departemen Operasi 

 

Kepala Departemen Operasi memnbuat perencanaan, pengendalian dan 

pengkoordinasian dari kebijakan pokok dan kegiatan operasional 

Departemen Operasi yang meliputi: 

a. Perencanaan dalam penyediaan bahan mentah untuk kelancaran 

kegiatan produksi semen, 

b. Perencanaan kegiatan produksi semen mulai dari penggilingan bahan 

mentah sampai dengan pengantongan semen, 

c. Perencanaan kegiatan pemeliharaan fungsi alat-alatatau mesin pabrik 

serta perencanaan perbaikanataumodifikasi peralatan pabrik 3 site, 

d. Koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan operasional 

Pabrik Baturaja berjalan efektif dan efisien, 

e. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerja 

Departemen Operasi. 

 

 

2. Biro Penyediaan Bahan Mentah 
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Biro PBM merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan tugas-tugas eksplorasi dan perencanaan tambang, 

operasi penambangan, pemeliharaan alat berat, untuk penyediaan bahan 

baku sesuai dengan kebutuhan pabrik serta memonitor kelancaran 

operasional di lapangan, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait 

agar operasi penyediaan bahan mentah efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

3.  Biro Produksi I 

Biro Produksi I merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi pada area 

Produksi I Pabrik Baturaja meliputi: 

a. Penggilingan bahan mentah, 

b. Pembakaran termasuk mengendalikan mutu proses produksi sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, 

c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

produksi dapat berjalan efektif dan efisien, 

d. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

4.  Biro Produksi II 

Biro Produksi II merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi pada area 

Produksi II Pabrik Baturaja meliputi: 

a. Penggilingan semen, 
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b. Pengantongan semen, 

c. Inspeksi mutu produk inproses sesuai dengan target yang ditetapkan, 

d. Kegiatan loadingatauunloading, 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

produksi efektif dan efisien, 

f. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

5.  Biro Perencanaan Teknik Pabrik 

Biro Perencanaan Teknik Pabrik merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan, koordinasi 

dan evaluasi perencanaan sparepart pabrik, pengendalian kegiatan 

predictive maintenance, pengendalian kegiatan perencanaan serta evaluasi 

pemeliharaan pabrik, analisis dan evaluasi operasional pabrik untuk 

meningkatkan kinerja produksi dan bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

6. Biro Pemeliharaan Mesin 

Biro Pemeliharaan Mesin merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan semua aktivitas pemeliharaan 

mesin, bengkel & konstruksi dan melakukan evaluasi kondisi dan fungsi 

peralatan serta menyusun rencana perbaikanataumodifikasi, 

mengendalikan pemakaian spare partataumaterial untuk menunjang 

kelancaran proses produksi dan bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 
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7. Biro Pemeliharaan Listrik, Instrument & Utility 

Biro Pemeliharaan Listrik, Instrument & Utility merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan semua aktivitas 

pemeliharaan listrik, instrument, utility dan melakukan evaluasi kondisi 

dan fungsi peralatan serta menyusun rencana perbaikanataumodifikasi, 

mengendalikan pemakaian spare partataumaterial untuk menunjang 

kelancaran proses produksi dan bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

3.6.6 Fungsi Unit Kerja UmumatauSDM 

1. Departemen SDM & Umum 

 

Departemen SDM & Umum merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kebijakan pokok dan kegiatan 

operasional Departemen SDM & Umum meliputi: 

a. Kegiatan pengelolaan bidang SDM, 

b. Pelayanan umum kehumasan, 

c. Kemitraan dan Bina Lingkungan, 

d. Pengamanan asset perusahaan serta kegiatan kantor Perwakilan 

Jakarta sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan, 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

departemen SDM & Umum efektif dan efisien, 

f. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

2. Biro SDM 
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Biro SDM membuat perencanaan, mengendalikan,  mengkoordinasikan 

dan melaksanakan seluruh kegiatan bidang Sumber Daya Manusia 

meliputi: 

a. Tinjauan organisasi, 

b. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, 

c. Pengadaan SDM (rekrutmen, seleksi, orientasiatauinduksi, 

pengangkatan dan penempatan), 

d. Pembinaan dan pengembangan SDM (coaching, counseling, 

penilaian karya, diklat, mutasi, promosi), 

e. Pemeliharaan SDM (kepersonaliaan dan kesejahteraan), 

f. Perencanaan dan pengendalian program magangataukerja 

praktekatauPKL siswaataumahasiswa, 

g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

operasional SDM efektif dan efisien, 

h. Bertanggung jawab dalam hal pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

2. Biro Umum 

Biro Umum merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan Humas serta kegiatan Pelayanan 

Umum kantor pusatatauPabrik Palembang, Pabrik Baturaja dan Pabrik 

Panjang meliputi: 

a. Administrasi umum, 

b. Administrasi inventaris, 
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c. Rumga, 

d. Pekerjaan umum, 

e. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait agar operasional Biro 

Umum efektif dan efisien dalam menyediakan kebutuhan 

perkantoranatauperusahaan sesuai dengan kebijakan, sistem, dan 

prosedur serta metode yang berlaku, 

f. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3. Bagian Keamanan 

Bagian Kemananan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengamanan aset perusahaan di Baturaja, Kantor PusatatauPabrik 

Palembang dan Panjang meliputi personil, material, dokumen dan 

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

pengamanan di Pabrik Baturaja, Kantor PusatatauPabrik Palembang dan 

Pabrik Panjang efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

4. Biro KBL 

Biro KBL merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan Biro KBL meliputi: 

a. Penyusunan anggaran, 

b. Verifikasi atas penerimaan & pengeluaran dana persetujuan 

kontrak-kontrak Kemitraan dan Bina Lingkungan, 
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c. Kelayakan usaha dari pengusahaataukoperasi yang akan dibina, 

d. Monitoring dan evaluasi performanceatauunjuk kerja dan 

pengembangan usaha dari pengusahaataukoperasi yang menjadi 

binaannya, 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

Kemitraan dan Bina Lingkungan efektif dan efisien, 

f. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

5. Bagian Perwakilan Jakarta 

Bagian Perwakilan Jakarta merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Bagian 

Perwakilan Jakarta meliputi: 

a. Fungsi umum (administrasi umumatautata usaha, rumah tangga, 

humas), 

b. Fungsi Personalia, 

 

c. Administrasi personil dan kesejaahteraan karyawan perwakilan, 

d. Kelancaran urusan dinas Direksi, staf dan karyawan di Jakarta, 

e. Pengurusan penerimaan dan pengeluaran barang import melalui 

Jakarta, 

f. Koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait agar operasional 

Perwakilan Jakarta efektif dan efisien, 
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g. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3.6.7 Fungsi Unit Kerja Keuangan 

1. Departemen Keuangan 

 

Departemen Keuangan mengkoordinasikan, mengarahkan, dan 

mengendalikan semua kegiatan di Departemen Keuangan secara efisien 

dan efektif dalam rangka mengelola administrasi dan keuangan 

perusahaan, sehingga sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan, rencana 

dan anggaran untuk mendukung kegiatan perusahaan dan melakukan 

koordinasi dengan Departemen terkait agar operasional Keuangan efektif 

dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan 

unit kerjanya. 

2.  Biro Akuntansi 

Biro Akuntansi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta 

mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan akuntansi perusahaan, 

kewajaran laporan keuangan dan pengembangan sistem akuntansi agar 

sesuai dengan sistem, prosedur dan metode yang berlaku dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional akuntansi efektif dan 

efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan 

unit kerjanya. 

 

 

3. Biro Anggaran dan Analisa Keuangan 
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Biro Anggaran dan Analisa Keuangan merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinir semua kegiatan anggaran meliputi 

penyusunan dan pengendalian anggaran, kegiatan analisa keuangan, 

penyiapan laporan hasil kegiatan perusahaan dan melakukan koordinasi 

dengan unit kerja terkait agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

4. Biro Perbendaharaan, Pajak dan Asuransi 

Biro Perbendaharaan, Pajak dan Asuransi merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan semua kegiatan 

Perbendaharaan, Pajak dan Asuransi meliputi perbendaharaan, perpajakan, 

dan asuransi, serta penyusunan laporan yang terkait sesuai dengan sistem 

dan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

5. Bagian Keuangan Baturaja 

Bagian Keuangan Baturaja melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan keuangan 

perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan sesuai metode, sistem dan 

prosedur yang ditetapkan meliputi penerimaan dan pengeluaran uang 

perusahaan, posisi rekening, mutasi harian kasataubank serta 

mengendalikan kegiatan asuransi, perpajakan dan melakukan koordinasi 

dengan unit kerja terkait agar operasional keuangan efektif, efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan karyawan di lingkungan unit kerjanya. 
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6. Bagian Keuangan Panjang 

Bagian Keuangan Panjang melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan keuangan 

perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan sesuai metode, sistem dan 

prosedur yang ditetapkan meliputi penerimaan dan pengeluaran uang 

perusahaan, posisi rekening, mutasi harian kasataubank serta 

mengendalikan kegiatan akuntasi, perpajakan dan melakukan koordinasi 

dengan unit kerja terkait agar operasional keuangan efektif, efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan karyawan di lingkungan unit kerjanya. 

3.6.8 Fungsi Unit Kerja Biro ICT 

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan 

kegiatan Information Communication Technology (ICT) meliputi kegiatan 

mengembangkan strategis ICT dalam jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang, evaluasi terhadap setiap kegiatan operasional dan implementasi program 

dan aplikasi di perusahaan, mengorganisir seluruh kegiatan operasional dan 

pengembangan ICT agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

3.6.9 Fungsi Unit Kerja Pemasaran 

1.  Departemen Pemasaran 

 

Departemen Pemasaran merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan serta mengendalikan kebijakan pokok dan kegiatan 

operasional Departemen Pemasaran sesuai dengan misi dan tujuan 

Perusahaan pada seluruh unit kerja di bawahnya, dan melakukan 
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koordinasi dengan unit kerja terkait agar efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

2.  Biro Pemasaran 

Biro Pemasaran merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pemasaran 

serta analisa pasar & promosi yang meliputi:  

a. kegiatan membuka pasar baru, 

b. peluang pemasaran, 

c. informasi pasar, 

d. situasi pasar, 

e. pangsa pasar dan menyiapkan kontrak jual beli semen dan 

penyaluran semen ke distributor, 

f. evaluasi performance distributor, 

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain, 

lembagaatauinstansi terkait untuk kelancaran kegiatan operasional 

pemasaran , 

h. bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3. Biro Penjualan 

Biro Penjualan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasi penjualan semen Baturaja, 

Palembang dan Panjang dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja 
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terkait agar kegiatan operasional Biro Penjualan efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

 

 

 

4. Biro Distribusi & Transportasi 

Biro Distribusi dan Transportasi merencanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan operasional distribusi dan transport meliputi: 

a. Angkutan barang milik perusahaan berupa bahan baku dan 

penolong. 

b. Spare part mesin pabrik (Terak, semen, gypsum, BBM, spare part 

dan lain-lain) yang dikirim menggunakan jasa angkutan darat 

(KA, mobil), angkutan sungaiataulaut (kapal, tongkang), 

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

distribusi semen dan angkutan material berjalan efektif dan 

efisien, 

d. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT.Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. Pabrik Panjang berlangsung dari tanggal27 Juli 2015 sampai 18 

September 2015. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membantu kinerja 

perusahaan dan mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam 

penganalisaan sistem yang sedang berjalan hingga menghasilkan kesimpulan 

penganalisaan. 

Selama ditempatkan pada unit kerja ICT penulis bertugas membantu 

karyawan yang mengalami kendala pada komputer, jaringan internet,printer dan 

scanner guna memperlancar aktivitas pekerjaan karyawan.Penulis juga melakukan 

pengamatan terhadap sistem yang berjalan pada perusahaan, termasuk pada unit 

kerja K3& LH. 

4.2 Identifikasi Kebutuhan 

4.2.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan pada Unit Kerja K3  & LH 

 

Sistem yang berjalan saat ini pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

Pabrik Panjang pada  unit kerja K3 yaitu untukmelakukan proses peminjaman 

APD masih mengguankan pencatatan pada sebuah kertas dan juga di tulis pada 

papan tulis,  

Berikut ini adalah analisis sistem peminjaman APD yang sedang berjalan 

pada unit kerja K3 & LH PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Pabrik Panjang : 
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1. Dimulai dari karyawan meminjam, APD kebagian unit K3&LH, 

2. Bagian unit K3&LH mengecek APD di gudang, jika masih tersedia, 

selanjutnya karyawan memberikan form peminjaman APD kepada 

karyawan, 

3. Kemudian karyawan mengisi form peminjaman sesuai APD yang di 

pinjam, 

4. Karyawan menandatangani form peminjaman APD dan memberikan 

form peminjaman kepada kepala bagian unti kerja karyawan tersebut 

bertugas untuk disetujui, 

5. Kepala bagian unti kerja menandatangani form peminjaman APD 

6. Karyawan memberikan form peminjaman yang sudah ditandatangani 

ke bagian unti K3 & LH untuk mengambil APD, 

7. Bagian Unit K3&LH menerima formulir dan mencatat data 

peminjaman APD di papan tulis, setelah itu petugas K3 & LH 

memberikan APD kepada karyawan tersebut. 

Berikut adalah bagan alir diagram peminjman APD Unit kerja K3 & LH Semen 

Baturaja (Persero) Tbk. Pabrik Panjang. 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Diagram peminjaman APD. 
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Berdasarkan uraian mengenai sistem yang berjalan didapatlah suatu 

kelemahan dari sistem yang berjalan tersebut yaitu pada proses peminjamannya 

yang masih tulis tangan dan terkadang di catat di papan tulis jika form 

peminjaman habis, sehingga di hawatirkan data peminjam APD tidak sesuai 

dengan mestinya, yang dapat mengakibatkan hilangnya APD tersebut. 

4.3 Usulan Pengembangan Sistem 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah Perancangan Aplikasi 

Peminjaman Alat Pelindung Diri menggunakan Magnetic Card Reader yang  

menggunakan Borland Delphi 7.0sebagai bahasa pemrogramannya dan MYSQL 

sebagai database, yang digunakan untuk menyimpan inputan dari sebuah 

Magnetic Card. Adapun rancangan sistem yang baru adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Requirements Analysis and Definition 

Dalam hal ini, sistem memerlukan beberapa spesifikasi baik itu hardware 

maupun software sehingga nantinya menunjang kinerja dari sistem. Berikut ini 

spesifikasi hardware dan software yang diperlukan oleh sistem  : 

1. Spesifikasi Hardware 

agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan perangkat 

keras dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan minimal. Spesifikasi 

perangkat keras (hardware) yang penulis anjurkan untuk penggunaan sistem ini 

antara lain : 

Agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan perangkat 

keras dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan minimal. Spesifikasi 
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perangkat keras (hardware) yang penulis anjurkan untuk penggunaan sistem ini 

antara lain : 

a. CPU,kebutuhan yang harus dipenuhi adalah dengan menggunakan CPU yang 

memiliki prosessor berkemampuan tinggi seperti Intel(R)Pentium(R). 

b. RAM,direkomendasikan menggunakan RAM minimum2 GB. Semakin besar 

kapasitas RAM yang digunakan akan mempengaruhi kecepatan akses program. 

c. Harddisk,data yang akan dimasukkan ke dalam harddisk adalah data-data 

komputer yang sederhana sehingga tidak perlu menggunakan hardisk yang 

besar. Harddisk 320 GB sudah cukup. 

d. Input device,perangkat ini merupakan peralatan-peralatan yang digunakan 

untuk memasukkan data ke dalam sistem. Keyboard dan mouse sudah cukup. 

e. Output device,perangkat ini merupakan peralatan-peralatan yang digunakan 

untuk menampilkan data dan informasi, yang termasuk dalam perangkat ini 

adalah monitor dan Printer. 

 

2. Spesifikasi Software 

Agar komputer yang digunakan dapat dikendalikan untuk menyelesaikan 

suatu tugas tertentu diperlukan suatu program yang berisi kumpulan intruksi. 

Program tersebut dimasukkan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola 

proses komputer sesuai dengan perintah pemakai (user). Spesifikasi perangkat 

lunak (software) yang penulis anjurkan untuk penggunaan aplikasi ini antara lain : 

a. Sistem Operasi : Windows 7  

b. Database : MYSQL (AppServ). 

c. Connector : ODBC Connector 5 
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4.3.2 Diagram Konteks Rancangan Sistem 

Diagram konteks adalah gambaran umum yang menjelaskan kegiatan 

keseluruhan proses sistem secara garis besar berdasarkan prosedur kerja yang ada 

dalam system, yang dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
 

Gambar 4.2Diagram Konteks 

 

4.3.3 Data Flow Diagram (DFD)level 0 

Merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem 

sebagai suatu jaringan program fungsional yang dihubungkan satu sama lain 

dengan alur secara komputerisasi.Pada data flow diagram level 0 terdapat 2 

pengguna dalam aplikasi peminjaman di  K3& LH,yaitu petugas K3 & LH dan 

kepala Unit kerja K3 & LH PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Proses tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3Data Flow Diagram Level 0 
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4.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

4.3.4.1.Data Flow Diagram (DFD) peminjaman 

 

Gambar 4.4Data Flow Diagrampeminjaman 

 

 



78 

 

4.3.4.2Data Flow Diagram (DFD) pengembalian 

 

Gambar 4.5Data Flow Diagrampengembalian 

4.3.5 Entity Relationship Diagram(ERD) 

Desain basis data secara konseptual (conceptual database design) 

digambarkan dengan menggunakan Entity Relationship Diagram.Adapun Entity 

Relationship Diagram (ERD) dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6Entity Relationship Diagram 

4.3.6 Relasi Antar Tabel 

Rancangan hubungan antar file yang dihubungkan dengan kunci relasi 

untuk model desain basis data secara logis (Logical Database Design), dapat 

dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Relasi Antar Tabel (Relationship) 
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4.3.7    Spesifikasi Tabel 

 Spesifikasi tabel yang didalamnya berisi tentang field-fieldyang ada 

didalam database dari perancangan sistem yang dirancang, dengan kita melihat 

spesifikasi tabel maka kita akan mengerti tipe dan size dari field-field yang ada di 

rancangan sistem, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

1 Tabel Peminjaman 

 Nama Tabel  : Tbl_Peminjaman 

 Primary Key  : No_Peminjaman 

 Foreign Key  : - 

 Jumlah Field  :9 

Tabel 4.1Tabel Peminjaman 

No Field Name Data Type Leng Keterangan 

1 No_Peminjaman Char 3 Nomor peminjaman 

APD 

2 Jumlah Varchar 50 Jumalah APD yang 

dipinjam 

3 Jenis APD Varchar 15 Jenis APD yang di 

pinjam 

4 Tipe APD Varchar 10 Merek APD yang di 

pinjam 

5 Unit kerja Varchar 10 Unit Kerja yang 

meminjam 

6 Peminjam Varchar 25 Yang melakukan 

peminjaman 

7 Nik Char 15 Nomor Induk 

Karyawan 

8 Tanggal peminjaman Date  Tanggal melakukan 

peminjaman 

9 Petugas Varchar 25 Yang melayani 

peminjman 
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2 Tabel Pengembalian 

 Nama Tabel  : Tbl_Pengembalian 

 Primary Key  : No_Pengembalian 

 Foreign Key  : No_Peminjaman 

 Jumlah Field  : 4 

Tabel 4.2Tabel Pengembalian 

No Field Name Data Type Len Keterangan 

1 No_Peminjaman Char 3 Nomor Peminjaman 

2 No_Pengembalian Char 3 Nomor peminjaman 

3 Tanggal 

pengembalian Date 
 Tanggal saat barang di 

kembalikan 

4 Petugas Char 15 Petugas K3 & LH 

 

4.3.8 Tampilan Rancangan 

4.3.8.1 Rancangan Form sebelum Login 

 

Pada bagian ini adalah sebuah rancangan formsebelum melakukan login, akan 

muncul dua piihan menu, yaitu login dan logout, login untuk masuk dalam 

aplikasi dan logout untuk keluar dari aplikasi, dan tombol logout hanya bisa di 

gunakan ketika user sudah melakukan login, tampilannya seperti pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8Form sebelum Login 

 

4.3.8.2Rancangan Form Login 

 

form login merupakan Form yang berfungsi untuk mengidentifikasi 

pengguna aplikasi. Dalam aplikasi peminjaman Alat Pelindung Diri hanya satu 

pengguna aplikasi yaitu petugas pada unit kerja K3 & LH.Petugas K3 & LH adalah 

orang yang mempunyai tugas untuk menginputkan data Peminjaman Alat 

Pelidung Diri. Rancangan Form login dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

 
 

Gambar 4.9FormLogin 

Berikut adalah tahapan definisi Form Login : 

1. Petugas K3 & LH mengisi Usernamepengguna 
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2. Petugas K3 & LH mengisi Password 

3. Jika nama pengguna dan password telah terisi, petugas K3 & LH akan 

menekan tombol masuk 

4. Jika data yang diinputkan benar, maka petugas K3 & LH akan beralih ke 

Form menu Utama. 

5. Jika data yang diinputkan salah, maka petugas K3 & LH akan tetap berada 

di Form Login disertai pesan kesalahan inputan data. 

6. Tombol keluar digunakan untuk keluar dari aplikasi Form Login 

 

4.3.8.3RancanganForm Menu Utama 

 

Tampilan menu utama yang berisikan 3 menu pilihan yaitu; menu data 

peminjaman, menu data pengembalian, dan menu data, yang dapat digunakan 

petugas untuk melakukan pencatatan data menggunakan Magnetic Card 

Reader.Dapat dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4.10FormMenu Utama 

4.3.8.4RancanganForm Peminjaman APD 
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Form Peminjaman merupakan Formberisi data mengenai peminjaman 

Alat Pelindung Diri. Form ini terbuka ketika di klik pada data peminjaman 

Rancangan form peminjaman dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 
 

Gambar 4.11Formpeminjaman APD 
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Keterangan rancangan formpeminjaman pada rancangan aplikasi 

peminjaman Alat Pelindung Diriadalah sebagai berikut : 

1. Karyawan yang akan meminjam APD datang ke Unit kerja K3 & LH dan 

memberikan Magnetic Card ke petugas K3 & LH, lalu petugas K3 & LH 

menggesekan Magnetic Card pada sebuah Card Readeryang telah 

disediakan, sehingga dapat di peroleh data yang otomatis terisi yaitu : Nik, 

nama, dan unit kerja. 

2. Petugas K3 & LH harus menginputkan komponen yang ada pada form 

tersebut diantaranya :Jenis APD, type/merk APD, Jumlah APD yang di 

pinjam, dan tanggal peminjaman. 

3. Nomor peminjaman dan petugas terisi secara otomatis 

4. Tombol baru berfungsi untuk menginputkan data baru, sehingga ketika 

tombol baru ditekan maka otomatis form baru akan tersedia. 

5. Tombol tambah digunakan untuk melakukan penambahan peminjaman 

pada jenis APD yang berbeda. 

6. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan filepeminjman yang diinput 

kedalam aplikasi tersebut. 

7. Tombol edit berfungsi untuk mengedit data yang telah tersimpan, misalnya 

peminjam akan melakukan penambahan peminjaman APD, ketika data 

telah disimpan. 

8. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus inputan, pada aplikasi tersebut. 

9. Tombol cari berfungsi untuk melakukan pencarian terhadap data yang 

telah disimpan 
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4.3.8.5Rancangan Form Cetak 

 

Gambar 4.12Form Cetak 

 Pada bagian cetak yang ada pada bagian form peminjaman, yang nantinya 

akan digunakan oleh peminjam APD, untuk meminta persetuajuan dari Atasan 

Unit Kerja, lalu kembali ke bagian K3 & LH, untuk melakukan pengambilan 

APD. 
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4.3.8.6Rancangan Form pengembalian APD 

 

Form Pengembalian merupakan Form berisi data mengenai pengembalian 

Alat Pelindung Diri. Rancangan form pengembalian dapat dilihat pada gambar 

4.13 

 

Gambar 4.13Form pengembalian 

 

Keterangan rancangan formpeminjaman pada rancangan aplikasi 

peminjaman Alat Pelindung Diriadalah sebagai berikut : 

1. Karyawan yang telah meminjam APD datang ke Unit kerja K3 & LH dan 

memberikan  form peminjman kepada prtugas, lalu petugas K3 & 



88 

 

LHMelakukan input data nomor peminjman, sehingga dapat di peroleh 

data yang otomatis terisi yaitu : Nik, nama karyawan, dan unit kerja. 

2. Petugas K3 & LH harus menginputkan data Jenis APD, sehingga data 

yang otomatis terisi yaitu : type/merek APD, dan jumlah APD. 

3. Di bagian tanggal pengembalian di isi oleh petugas 

4. Tombol baru berfungsi untuk menginputkan data baru, sehingga ketika 

tombol baru ditekan maka otomatis formpengembalianbaru akan tersedia. 

5. Tombol tambah digunakan untuk melakukan penambahan peminjaman 

pada jenis APD yang berbeda. 

6. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan filepeminjman yang diinput 

kedalam aplikasi tersebut. 

 

4.3.8.7Rancangan Form Laporan 

Pada bagian form ini, yaitu form Laporan, akan ada dua pilihan menu yaitu 

Peminjaman APD dan Pengembalian APD,  

 

Gambar 4.14Form Laporan 
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4.3.8.8 Rancangan Form Laporan Peminjaman APD 

Pada bagian ini jika telah di pilih untuk laporan peminjaman APD, maka 

akan menampilkan form yang berisikan laporan peminjaman, seperti pada gambar 

4.15 

 

Gambar 4.15Form laporan peminjaman APD 
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4.3.8.9 Rancangan form Laporan Pengembalian APD 

Pada bagian ini jika telah di pilih untuk laporan peminjaman APD, maka 

akan menampilkan formberisikan laporan peminjaman, seperti pada gambar 

4.16

 

Gambar 4.16Form laporan pengembalian APD 

4.3.8.10 RancanganForm Logout 

 Pada bagian form logout, user  dapat menggunakannya ketika telah selesai 

dalam menggunakan aplikasi tersebut, berikut adalah rancangannya. 
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Gambar 4.17Form Logout 
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4.3.9Tampilan Output Laporan peminjaman APD 

 

 

Gambar 4.18.Tampilan Output Laporan APD 

 

4.3.10 Tampilan Output Laporan pengembalian APD 
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Gambar 4.18.Tampilan Output Laporan APD 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan oleh penulis,  maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan aplikasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode pengembangan system waterfall. Perancangan permodelan 

aplikasi menggunakan DFD (Data Flow Diagram) yang dibuat menggunakantools 

Ms. Office Visio2007. Antarmuka (interfaces) menggunakantools Pencil. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan simpulandiatas, penulis juga memberikan berberapa saran 

yang dapat digunakan dalam penelitianberikutnya : 

1. Perancangan aplikasi peminjaman APD dapat ditambahMenu 

APDyangberfugsiuntukmengelola data APD. 

2. Aplikasipeminjaman APD didesain menggunakan platform web, 

supayapeminjaman APD dapatdilakukanolehkaryawan di masing-

masinguntikerja, setelahitu APD dapat di ambil di unit kerja K3 & LH 
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