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Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari semakin bertambah
majunya teknologi komputer. Kebutuhan akan teknologi komputer pun semakin
diminati oleh perusahaan-perusahaan disegala bidang, baik perusahaan swasta
maupun pada instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaanpekerjaan yang biasanya selalu dilakukan secara manual oleh manusia akan
semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi. Bahkan
dengan kecanggihan teknologi komputer yang semakin berkembang dengan pesat
dapat memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi
kerja karena pekerjaan yang dilakukan dengan komputer dapat menghemat baik
dari segi waktu, ruang, tenaga, biaya, dan lain-lain. Pada mulanya komputer hanya
digunakan sebagai alat penghitung oleh manusia. Namun sekarang semakin
berkembangnya teknologi khususnya di bidang komputer serta dengan
meningkatnya kebutuhan serta pengetahuan manusia akan pentingnya
teknologi,maka fasilitas yang disediakan oleh komputer pun semakin meningkat
dengan tidak hanya digunakan sebagai alat penghitung saja. Salah satu
penggunaan lain dari komputer adalah menyangkut tentang data.
Data kepegawaian merupakan data yang sangat vital bagi sebuah
perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun dinas pemerintahan. Untuk itu
penulis mencoba membuat perancangan suatu sistem untuk melakukan proses
kerja khususnya dalam penginputan data pegawai padaDinas PU (pekerjaan
Umum) di wilayah kabupaten pesisir barat.
Dinas PU (pekerjaan Umum) di wilayah kabupaten Pesisir Barat dalam
hal penyimpanan data Pegawai masih dicatat dalam buku besar, hal ini dirasakan
masih kurang aman dalam penyimpanannya. Untuk mengantisipasi terjadinya
kehilangan dataPegawai dikarenakan masih disimpan dalam buku besar dan
belum tersimpan dalam database,maka dari itukantor dinas PU (pekerjaan
umum)membuat aplikasi Perancangan data Kepegawaian Berbasis web agar apat
mencegah terjadinya kehilangan data Pegawai jika sewaktu waktu kantor dinas
pekerjaan umum berpindah tempat.
Kata kunci : Aplikasi, Perancangan, Kepegawaian Berbasis Web.P
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Kebutuhan manusia akan informasi memacu pesatnya perkembangan

teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Kemajuan teknologi yang semakin
meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, membuktikan
bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
Sistem informasi dan teknologi informasi dalam hal ini berfungsi sebagai pendukung
untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia.
Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari semakin bertambah majunya
teknologi komputer. Kebutuhan akan teknologi komputer pun semakin diminati oleh
perusahaan-perusahaan disegala bidang, baik perusahaan swasta maupun pada
instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang
biasanya selalu dilakukan secara manual oleh manusia akan semakin cepat dan efisien
apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi. Bahkan dengan kecanggihan
teknologi komputer yang semakin berkembang dengan pesat dapat memudahkan
perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi kerja karena pekerjaan
yang dilakukan dengan komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, ruang,
tenaga, biaya, dan lain-lain.Pada mulanya komputer hanya digunakan sebagai alat
penghitung oleh manusia. Namun sekarang semakin berkembangnya teknologi
khususnya di bidang komputer serta dengan meningkatnya kebutuhan serta
pengetahuan manusia akan pentingnya teknologi,maka fasilitas yang disediakan oleh
komputer pun semakin meningkat dengan tidak hanya digunakan sebagai alat
penghitung saja. Salah satu penggunaan lain dari komputer adalah menyangkut
tentang data.
Data kepegawaian merupakan data yang sangat vital bagi sebuah perusahaan,
baik itu perusahaan swasta maupun dinas pemerintahan. Untuk itu penulis mencoba
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membuat perancangan suatu sistem untuk melakukan proses kerja khususnya dalam
penginputan data pegawai pada Dinas PU (pekerjaan Umum) di wilayah kabupaten
pesisir barat.
Komputer merupakan salah satu alat elektronik yang mempunyai kelebihan
dan manfaat yang besar dalam instansi dan perusahaan.Komputer sangat diperlukan
mengingat komputer dapat dipergunakan sebagai alat untuk menunjang kinerja
kelancaran kegiatan perusahaan atau instansi agar menjadi lebih baik.
Dinas PU (pekerjaan Umum) di wilayah kabupaten pesisir barat dalam hal
penyimpanan data karyawan masih dicatat dalam buku besar, hal ini dirasakan masih
kurang

aman

dalam

penyimpanannya.

Sering

terjadi

kehilangan

data

karyawandikarenakan masih disimpan dalam buku besar dan belum tersimpan dalam
database. Kehilangan data karyawan sering terjadi akibat kantor PU (pekerjaan
umum) setiap tahun berpindah posisi, setiap perpindahan kantor akan terjadi
kehilangan data karyawan yang tersimpan dalam buku besar.
Proses pendataan karyawan yang terjadi sekarang di lakukan dengan cara,
mencatat biodata karyawan karyawan kedalam buku besar. Hal ini dirasakan kurang
efektif di karenakan data karyawan sewaktu-waktu bisa saja hilang atau rusak.dengan
proses yang sekarang ini akan membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data
karyawan dikarenakan harus mencari data tersebut dalam buku yang telah diarsipkan.
Berdasarkan masalah tersebut maka penulis mencoba membuat atau merancang
sistem kepegawaian berbasis Web.
1.2

Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang diambil penulis adalah bagaimana Merancang Sistem

kepegawaian pada dinas PU dan pertambangan dan energy.
1.3

Tujuan Penulisan Laporan PKL
1. Salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai praktek kerja
lapangan pada Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
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2. Menambah wawasan dan pengetahuan dunia kerja yang sebenarnya
kepada mahasiswa, sebagai media untuk mengukur sejauh mana
penyerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangkukuliah.
3. Mengetahui dan memahami sistem kepegawaian.
4. Membuat Perancangan Sistem Kepegawaian.
1.4

Metode Pengumpulan Data
Penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini dibutuhkan data-data

pendukung yang diperoleh dengan suatu metode pengumpulan data untuk
mempelajari sistem yang ada. Metode pengumpulan data adalah :
a.

Metode Wawancara (Interview)
Percakapan yang dilakukan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses

tanya jawab dimana dua orang atau atau lebih berhadapan secara fisik. Didalam
penggunaan metode ini merupakan alat pengumpulan data, dimana mengingat sangat
terbatasnya sample yang dapat dijadikan sumber informasi, sehingga ini dapat
diharapkan memperoleh data yang cukup. Metode ini adalah alat yang baik untuk
mengetahui tanggapan atau pendapat dari seseorang. Metode ini dilakukan dengan
wawancara secara langsung kepada Pegawai Dinas PU Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energy.
b. Metode Pengamatan (Observation)
Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan
dengan mengamati kegiatan yang terjadi, yang berkaitan dengan Perancangan Sistem
kepegawaian
c.

Metode Kepustakaan (Library
Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari buku-buku

yang berhubungan dengan penelitian ini, mengenai pengertian perancangan,
pengertian sistem, pengertian kepegawaian.
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1.5

Sistematika Punulisan
Sistem penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini terdiri dari 5 (lima)

bab yang saling berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.
Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:

BAB I

PENDAHULUN
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan penulisan laporan PKL, metode pengumpulan data, dan
sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan materi yang mendukung
penelitian yang disusun menjadi kerangka yang mencakup ruang
lingkup dari sistem.

BAB III

Gambaran Umum Perusahaan
Berisi tentang gambaran umum perusahaan, visi,misi, struktur
organisasi, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam struktur
organisasi.

BAB IV

Pembahasan
Bab ini membahas tentang aktivitas selama mahasiswa melakukan
Praktik

Kerja

Lapangan,

analisis

sistem

berjalan,

desain

pengembangan sistem dan penjadwalan.
BAB V

Simpulan Dan Saran

Berisi simpulan dan saran-saran penulis pada perancangan Sistem kepegawaian.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Pengertian Aplikasi
Aplikasi adalah masalah yang memakai teknik pemrosesan data aplikasi

biasanya mengacu pada komputasi yang diinginkan, atau pemrosesan data.
Merunut Abdul Kadir (2004:204) Aplikasi adalah “suatu program yang dibuat
oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus”.
2.2

Pengertian Perancangan
Menurut Hanif Al Fatta (2011:44):
Perancangan adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling

melengkapi (dengan analisis sistem) yang merangkai kembali bagian-bagian
komponen menjadi sistem yang lengkap-harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki”.
Menurut Jogiyanto Hartono (2014:197):
Perancangan sistem dapat diartikan tahap setelah analisis dari siklus
pengembangan sistem persiapan untuk rancang bangun implementasi”.
Pengertian diatas dapat disimpulkan perancangan sistem adalah suatu alternatif untuk
memecahkan masalah yang telah dipilih selama tahap analisis dalam pemecahan
masalah yang dihadapi perusahaan.
2.3

Pengertian pegawai
Menurut Melayu S.P Hasibuan (buku MSDM(1993:13)
Kepegawaian adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dan mendapatkan

gaji setiap bulan segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan
pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani (mental
dan fikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan
usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu (organisasi). Mereka wajib dan terikat
untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai
dengan perjanjian.
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Berdasarkan definisi tersebut dapat di asumsikan bahwa pegawai adalah semua
penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji setiap bulan.
Dalam Ambar Teguh Sulistyani dan Rosidah (2003: 11), menurut Moses
N.kiggundu, MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka
tercapainya

tujuan

dan

sasaran

individu,organisasi,masyarakat,bangsa

dan

internasional yang efektif.
Menurut Bohlarander dan Snell (2010: 4)
Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana
memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja,
mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi
suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan
imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja.
2.4

Pengertian web
WWW (World Wide Web) atau biasa disebut dengan web merupakan salah

satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi web
didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu teks,
gambar, ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman
web yang lain. Dengan pendekatan hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh
informasi dengan meloncat dari suatu halaman ke halaman lain. Halaman-halaman
yang diaksespun dapat tersebar di berbagai mesin dan bahkan di berbagai negara
(Kadir, 2008, h.2).
Web menggunakan protocol yang disebut HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
yang berjalan pada TCP/IP. Adapun dokumen web ditulis dalam format HTML
(Hyper Text Markup Language). Dokumen ini diletakkan dalam web server dan
diakses oleh klien melalui perangkat lunak yang disebut web browser.
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2.5

Model Pengembangan Sistem
“Rossa A.S – M. Shalahuddin (2014:14) mengungkapkan bahwa SDLC atau

Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System Development Life
Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak
dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk
mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya (berdasarkan best
practice atau cara-cara yang sudah teruji baik)”.
Pendekatan paradigma SDLC (System Development Life Cycle) memiliki
beberapa model dalam penerapan tahapan prosesnya diataranya air terjun (waterfall)
sering disebut juga model sekuensial linier (sequensial linear) atau alur hidup
klasik(classic life cycle). Berikut adalah gambar model air terjun (waterfall):

Sistem Rekayasa Informasi
Analisis

Desain

Pengkodean

Pengujian

Gambar 2.1 Ilustrasi model waterfall
Sumber Rossa A.S – M. Shalahuddin (2014:29)

1.

Analisis kebutuhan perangkat lunak
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat
lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat
lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.
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2.

Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur
perangat lunak, represntasi antar muka, dan prosedur pengodean.
3.

Pembuatan Kode Program
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat
pada tahap desain.
4.

Pengujian
Pengujan fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji.Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir kesalahan (error) dan meastikan keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan yang diinginkan.
Adapun keunggulan dari metode waterfall adalah :
1.

Proses pengembangan sangat terstruktur dan sistematik.

2.

Melalui identifikasi kebutuhan, sehingga gab atau kesenjangan yang
terjadi anatara kebutuhan dan sistem yang dihasilkan dapat dikurangi.

3.
2.6

Menghasilkan petunjuk arah pengembangan yang jelas bagi manajemen.

Analisis Pieces
Menurut Hanif Al Fatta (2011;51) analisis pieces digunakan “Untuk

mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap kinerja (performance),
informasi (information), ekonomi (economy), keamanan aplikasi (control), efisiensi
(eficiency) dan pelayanan pelanggan (services)”. Analis pieces memiliki arti sebagai
berikut :
1.

Analisis Kinerja (Performance)
Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas bisnis

yang dijalankan tidak

mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap.
Jumlah produksi adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka
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waktu tertentu. Pada bagian pemasaran, kinerja diukur berdasarkan volume
pekerjaan, pangsa pasar yang diraih, atau citra perusahaan. Waktu tanggap adalah
keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan
kepada transaksi tersebut.
2.

Analisis Informasi (Information)
Informasi merupakan komoditas krusial bagi pengguna akhir. Evaluasi terhadap

kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat perlu
dilakukan untuk menyikapi peluang dan menangani masalah yang muncul.
3.

Analisis Ekonomi (Economy)
Motivasi paling umum bagi suatu proyek. Pijakan dasar bagi kebanyakan

manajer adalah biaya atau rupiah. Persoalan ekonomis berkaitan dengan masalah
biaya.
4.

Analisis Keamanan (Control)
Tugas-tugas bisnis perlu dimonitor dan diberikan jika ditemukan kinerja yang

dibawah standar. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah,
atau mendeteksi kesalahan sistem.
5.

Analisis Efisiensi (Eficiency)
Efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-banyaknya

dengan input sekecil mungkin.
6.

Analisis Layanan (Services)
Bagaimana sistem tersebut dapat menghasilkan produk yang akurat, konsisten,

dipercaya, mudah dipelajari, digunakan, serta fleksibel.
2.7

Alat-alat Pengembangan Sistem

2.7.1 Bagan Alir Dokumen (Flowchart)
Menurut Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart (2011:191)
mendefinisikan

bagan

alir

dokumen

“Bagan

Alir

Dokumen

(Dokument
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Flowchart)adalah teknik analisa yang dipergunakan untuk mendiskripsikan beberapa
aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis”.
Bagan Alir Dokumen digunakan untuk menggambarkan sistem secara fisik.
Bagan alir sistem disebut dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan dalam
perancangan sistem ditunjukkan dalam gambar berikut :
Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen
SIMBOL

KETERANGAN
Dokumen
menunjukkan dokumen input dan output baik untuk
proses manual, mekanik, atau komputer.
Kegiatan Manual
menunjukkan pekerjaan manual.
Simpanan offline
N

File non-komputer yang diarsip menurut angka
A
T

File non-komputer yang diarsip menurut huruf
File non-komputer yang diarsip menurut tanggal.
Garis alir
Menunjukkan arus dari proses.
Penjelasan
Menunjukkan penjelasan dari suatu proses.
Penghubung
Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama
atau ke halaman lain.
Hard disk
Simbol

yang

menunjukkan

input

atau

output

menggunakan hard disk.
Sumber: Jogiyanto (2014:796); Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
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2.7.2

Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)
Menurut Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart (2011:184)

mendefinisikan Data Flow Diagram “Diagram arus data (Data Flow Diagram) secara
grafis mendiskripsikan arus data didalam sebuah organisasi. DFD dipergunakan
untuk mendokumentasian sistem yang telah ada dan untuk merencanakan sistem
yang baru”.
Menurut Rossa A.S, M. Shalahudin (2014:69) mendefinisikan Data Flow
Diagram“Data Flow Diagram (DFD) yaitu alat pembuatan model yang
memungkinkan professional sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang
dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual”.
Disimpulkan bahwa Data Flow Diagram adalah mendefinisikan arus data di
dalam suatu sistem yang satu sama lain berhubungan dengan alur data secara manual.
Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagram
No. Simbol
Sumber dan tujuan data

Keterangan
Orang dan organisasi yang mengirim
data ke dan menerima data dari sistem

1

yang diwakili oleh buju sangkar. Tujuan
data juga disebut kotak penampung data
(data Sink).
Proses yang mentransformasi data dari
masukan ke keluaran, diwakili oleh

2

lingkaran. Lingkaran ini disebut pula
gelembung(bubble)
Proses transformasi

Penyimpanan data
3

Tempat penyimpanan data diwakili oleh
dua garis horizontal
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Arus data

Arus data masuk atau keluar dari suatu
proses diwakili oleh garis lurus dengan

4

tanda panah di ujungnya
Sumber : Romney, Marshall B dan Paul Jhon Steinbart (2011 :187)
Data Flow Diagram (DFD)dengan tingkat tertinggi disebut sebagai diagram
konteks yang memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca, menunjukan
sistem pemrosesan data dan entitas eksternal yang merupakan sumber tujuan dari
input dan output sistem. Tahapan-tahapan perancangan menggunakan Data Dlow
Diagram (DFD) sebagai berikut:
1.

Membuat DFD level 0, digunakan untuk menggambarkan suatu entitas
tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem atau bisa juga disebut
diagram konteks merupakan gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan
entitas luar.

2.

Membuat DFD level 1, Merupakan hasil breakdown (rincian) DFD yang
sebelumnya sudah dibuat

3.

Membuat DFD level 2,3,4 dan seterusnya aturanya sama persis dengan level
1.
Langkah-langkah untuk menggambarkan Data Flow Diagram (DFD)
(Romney dan Steinbart, 2011:185). langkah-langkahnya sebagai berikut:

1.

Pahami sistemnya

2.

Menyajikan diagram mengenai asal, arus, perubahan, penyimpanan dan tujuan
data

3.

Menetapkan batasan sistem, tetapkan apa yang akan dan tidak akan
dimasukan dari sistem tersebut

4.

Kembangkan diagram konteks, DFD dibuat secara lebih terinci untuk
menunjukan arus data didalam sistem tersebut

5.

Identifikasi arus data yang masuk dan/atau keluar dari batasan sistem

6.

Kelompokan arus data, sebuah arus data dapat terdiri dari satu atau lebih
bagian data
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7.

Identifikasi proses transformasi (Perubahan) semua proses perubahan harus
memiliki arus data yang masuk dan keluar

8.

Identifikasi seluruh file atau penyimpanan data

9.

Identifikasi seluruh sumber dan tujuan data

10.

Memberi nama seluruh elemen DFD

11.

Memberi nomor urut pada setiap proses.

2.7.3 Level DFD
Level DFD akan terjadi penurunan level ke level yang lebih rendah dan level
yang lebih rendah tersebut harus mampu mempresentasikan proses tersebut ke dalam
spesifikasi proses yang lebih jelas. Penurunan proses ini dilakukan apabila diperlukan
dengan ketentuan aliran data yang masuk atau keluar dari suatu proses pada level
yang diturunkan sama dengan penurunan levelnya.
2.7.4 Diagram Konteks (Conteks Diagram)
Diagram konteks memberikan pandangan secara ringkas kepada pembaca atau
suatu sistem. Diagram konteks menunjukan sistem pemrosesan data dan entitas
eksternal yang merupakan sumber serta tujuan dari input dan output sisem.
2.7.5

Entity Relationship Diagram
Menurut Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart (2011:134)

mendefinisikan Entity Relationship Diagram “Diagram hubungan entitas (entity
relationship Diagram) merupakan suatu teknik grafis yang menggambarkan skema
database”.
Menurut Rossa A.S, M. Shalahudin (2014:50) mendefinisikan Entity
Relationship Diagram“Entity Relation Diagram (ERD) adalah pemodelan awal basis
data yang paling banyak digunakan untuk permodelan basis data relasional”.
Disimpulkan bahwa Entity Relationship Diagram adalah basis data yang
digunakan untuk permodelan basis data rasional dan menggambarkan skema database
yang ada pada sistem yang ingin dikembangkan.
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Tabel 2.3 Simbol-simbol Pembuatan Entity Relationship Diagram
Simbol

Keterangan
Menyatakan

himpunan

entitas

yang

mendeskripsikan karakteristik atau property dari
entitas tersebut.
Menyatakan adanya hubungan diantara sejumlah
entitas yang berasal dari himpunan entitas yang
berbeda.
Menyatakan atribut yang berfungsi sebegai key

Menyatakan penghubung antara himpunan relasi
dengan himpunan entitas dengan atributnya.
Sumber : Menurut Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart (2011:134)
Tahapan-tahapan yang dilakukan ketika akan membuat Entity Relationship
Diagram (ERD) yaitu sebagai berikut:
1.

Menentukan entitas yang diperlukan

2.

Menentukan relasi antar entitas

3.

Menentukan cardinality

4.

Menentukan atribut-atribut dan key yang diperlukan dari tiap entitas

5.

Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)
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2.7.6

Hubungan Antar Entitas

Relasi antar dua file atau dua tabel dikategorikan menjadi tiga macam:
1.

One to One

Hubungan antara file satu dengan file yang kedua adalah satu berbanding satu.
1

1

Gambar 2.2 Relasi One to One
(Sumber : Ladjamudin, Al-Bahra : 2013 : 149)
2.

One to Many
Hubungan antara file yang satu dengan file yang kedua adalah satu berbanding
banyak atau banyak berbanding satu.
1

M

Gambar 2.3 Relasi One to Many
(Sumber : Ladjamudin, Al-Bahra : 2013 : 150)
3.

Many to Many
Hubungan

antara

file

yang

satu

antara

file

yang

banyakberbanding banyak.
M

M

Gambar 2.4 Relasi Many to Many
(Sumber : Ladjamudin, Al-Bahra : 2013 : 151)

kedua

adalah

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1

Sejarah Singkat Perusahaan
Dinas pekerjaan umum pertambangan dan energi kab.pesisir barat dalam rangka

mewujudkan tugas dan fungsi pembangunana adalah menyiapkan penyedian dan
membangun infrastruktur melalui perencanaan,pelaksanaan pembangunan serta
pengawasan dan pengendalian serta perusahaan pertambangan dan

energi yang

berwawasan lingkungan selaras dengan perkembangan ekonomi kerakyatan.
3.2

Visi
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata di semua
sektor serta pelayanan prima.

3.3

Misi
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
meliputi

sumber

daya

air,prasarana

tranportasi,

gedung/kantor

pemerintah,perumahan, dan kawasan pemukima
3. Meningkatkan kualitas perencanaan ,koordinasi program,monitoring, dan
evaluasi di bidang pekerjaan umum
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan administrasi dan
sarana prasarana kantor.
3.4

Logo

Gambar 3.1 Logo Dinas Pu Pertambangan dan Energi.
Sumber : Dinas PU Pertambangan dan Energi.
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3.5

Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

18

3.6

TugasDanTanggungJawab
a.

Kepala dinas
Kepala dinas adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bupati
untuk membantu dalam dinas pu pertambangan dan energi. Kepala dinas
mendapat kepercayaan penuh untuk mengendalikan usaha supaya
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna untuk meningkatkan
kesejahteraan karyawan.

b. Sekretaris
Sekretaris adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari kepala dinas
untuk membantu dalam pengelolaan kegiatan.
c.

Karyawan
Menurut hasibuan karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
(baik dalam fikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas
jasa ataupun kompensasi yang besarannya telah di tentukan terlebih
dahulu

d. Keuangan
Menejer keuangan bertugas mengendalikan keuangan perusahaan yang
meliputi menghitung pemasukan dan pengeluaran, menyimpan serta
membayar bentuk-bentuk tagihan atau kebutuhan operasional
e.

Kasubag umum dan kepegawaian
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
2. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatusahaan
dan kearsipan yang meliputi Surat Menyurat, ekspedisi, pencatatan
dan penyimpanan arsip
3. menghimpun dan mengelola data kepegawaian
4. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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f.

Kasubag perencanaan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,
menghimpun,

mengelola

dan

melaksanakan

administrasi

urusan

perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundangundangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

g.

Kabid pengairan ck dan tata ruang
mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembangunan dan peningkatan
jaringan irigasi, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan
anak sungai, pembinaan, pengawasan, perizinan dan penyuluhan di
bidang pengairan.

h. Kabid bina marga
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.

i.

Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi;
1. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi.
2. pengelolaan urusan keuangan.
3. pelaksanaan pembinaan, administrasi dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan.
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j.

Kabid pertambangan dan energy
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan
asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas
Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumberdaya mineral;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang energi dan sumberdaya
mineral
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
energi dan sumberdaya mineral
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang energi dan
sumberdaya mineral
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang energi dan
sumberdaya mineral
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1

Aktivitas Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
Penulis membantu bagian sekretariat yang bekerja di dinas pu pertambangan

dan energy, aktivitas yang dikerjakan setiap harinya yaitu :
1.

Melakukan pengarsipan.

2.

Mencatat data pegawai

3.

Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar

4.

Entry data data pegawai
Uraian diatas adalah beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama PKL

dinas pu pertambangan dan energy, kegiatan terperinci terlampir.
Penulis meneliti bagaimana proses pengarsipan data karyawan dan surat
masuk dan keluar dilakukan dengan menggunakan sistem manual, bagian-bagian
yang terkait yaitu sekretariat, pekerjaan umum, sekertaris,kepala dinas.
4.2

Analisis dan Identifikasi Masalah

4.2.1 Analisis Sistem Berjalan
Proses

yang

terjadi

pada

sistem

yang

digunakan

sekarang

pada

dinasPUPertambangan dan Energy dalam melakukan perancangan kepegawain:
1. Proses yang terjadi saat ini masih di lakukan dengan cara, mencatat data
pegawai kedalam buku besar.
2. Data pgawai yang telah di catat kedalam buku besar akan disimpan kedalam
lemari arsip.
3. Jika pegawai pu pertambangan dan energy ingin meminta data kepegawaian
maka pegawai harus mencari kembali data yang ada di buku besar tersebut.
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4.2.2

Bagan alir Dokumen (Flowchart) Sistem Berjalan

Sekretariat

Pegawai

Kepala Dinas

mulai

3

1

Data pegawai

Data pegawai

Dalam
buku
besar

Mencatat data
pegawai

Menerima data
pegawai

Validasi data
pegawai

Tidak lengkap

validasi

Selesai
Lengkap

Validasi

Di Kembalikan

Tidak lengkap

Lengkap

Data pegawai

2

1
2

Data pegawai

Mengecek data
pegawai

Fc data pegawai
Fc data pegawai

Data pegawai

T
3

Gambar 4.1 Bagan alir Dokumen (Flowchart) Sistem Berjalan

Di Kembalikan
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4.2.3 Analisis PIECES
Kerangka PIECES digunakan untuk mengkategorikan permasalahan yang
ditemukan sesuai dengan apa yang ditemukan pada saat pengumpulan data. Berikut
ini penjelasan tentang analis pieces Aplikasi perancangan kepegawaian berbasis web
di dinas pertambangan dan energi.
Tabel 4.1 Analisis Pieces
Analisis

Sistem yang berjalan saat ini
a. Proses pencatatan data pegawai masih dilakukan

Performance

secara manual
a. Proses pencarian data data pegawai yang ada pada

Information

buku besar membutuhkan waktu yang lama karena
harus mengecek satu persatu data pegawai.
b. Jika data hilang atau rusak dapat mengakibatkan
proses pencarian data pegawai akan bertambah lama.
Pemborosan biaya

Economy

dalam

penggunaan kertas

dan

pemborosan tempat penyimpana data.
Tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak sekretariat

Contorl

jika data hilang.
Bagian Sekretariat harus mengecek satu persatu data

Effeciency

kepegawaian, hal ini kurang efesien karena bagian
sekretariat hanya terfokus pada satu tugas, sedangkan
masih banyak tugas lain yang harus diselesaikannya.
Bagian sekretariat sulit mencari data pegawai karna

Service

banyaknya data pada buku besar pegawai.
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4.2.4

Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional aplikasi perancangan kepegawaian berbasis web di

dinas pu pertambangan dan energy adalah sebagai berikut :
1.

Aplikasi web mampu menyimpan data kepegawaian

2.

Aplikasi web dapat menampilkan data pegawai

3.

Aplikasi web ini dapat

melakukan Perubahan data pegawai jika ada

perubahan data pada pegawai
4.

Aplikasi web dapat mengubah password

5.

Aplikasi web dapat mencetak data pegawai

4.2.5

Kebutuhan Non Fungsional
Tahap awal perencanaan pengembangan sistem penulis memperkirakan

kebutuhan-kebutuhan sumberdaya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Adapun
alat penelitian yang digunakan sebagai berikut :
1.

Sisitem Operasi Microsoft Windows 7

2.

Harddisk 320 GB

3.

Memory RAM 2 GB

4.

Bahasa pemrograman php

5.

Database Mysql

6.

Seperangkat PC.

4.3

Desain Sistem
Desain sitem merupakan tahap yang menentukan proses dan data yang

diperlukan oleh sistem baru. Desain sistem ini merupakan gambaran secara
menyeluruh mengenai urutan pengolahan data dari persiapan desain sistem sampai
menghasilkan laporan yang dibutuhkan.
4.3.1

Diagram Konteks
Diagram konteks adalah suatu gambaran keseluruhan dari proses system

secara garis besar. Diagram konteks merupakan diagram tingkat atas yang hanya
menggambarkan sistem secara garis besar (Top Level), merupakan diagram yang
tidak detail dari sebuah system yang menggambarkan kesatuan. Diagram konteks
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pada aplikasi Perancangan kepegawaian berbasis web di dinas pu pertambangan dan
energiyaitu :

Kepala dinas

Cetak data pegawai
Input data pegawai
Login
sekretariat
Laporan data pegawai
Seleksi

Aplikasi perancangan Cetak data pegawai
kepegawaian berbasis
web di dinas pu
pertambangan dan
energi
Login

pegawai

Gambar 4.2 Level 0 Diagram Konteks Sistem Usulan.

4.3.2

DFD Level1
LOGIN
SEKRETARIAT

1,0P
MASUK
MENU
LOGIN

TBL_LOGIN

LOGIN

LOGIN

DATA PEGAWAI

PEGAWAI

LOGIN

CETAK DATA PEGAWAI

2,0
MENGELOLA
DATA
PEGAWAI

DATA PEGAWAI

3.0P
CETAK DATA
PEGAWAI

LAP.DATA PEGAWAI

Gambar 4.3 level 1 Sistem Usulan.

TBL DATA PEGAWAI
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4.3.3

DFD Level 2 proses mengelola data pegawai
Berikut adalah gambar DFD level 2 hasil dari dekomposisi proses mengelola
data pegawai DFD level 1
sekretariat

Input data pegawai

Edit data pegawai

Hapus data pegawai

informasi data pegawai

Seleksi data pegawai

2.1p
Input
data pegawai

Input data pegawai

2.2p
Edit
data pegawai

Edit data pegawai

2.3p
Hapus data
pegawai

Hapus data pegawai

2.4P
Cari

2.5p
Seleksi

Tabel Pegawai

data pegawai

Seleksi data pegawai

Gambar 4.4level2 Sistem Usulan Mengelola Data Pegawai
4.3.4

ERD

ng
Ta

Jenis_kelamin
a
m
a
Pang
ag
at
kat_g
alam
olong
pan
an
g
p
kat
i
N

Us

er

ord

e
nam

sekretariat

input

Gambar 4.5 ERD Sistem Usulan.

Na
ma

No
_tl
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Pa
sw
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l_l
ga

nama

Sta
tus
_p
Ke
erk
ter
aw
ang
ina
an_
n
bad
an
Ta
hu
n_
ma
s uk

hir
at_la
Temp
n
idika
Pend

pegawai

No_ktp
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4.3.5

Relasi Antar Tabel

pegawai
sekretariat
Nama
*
User name
pasword

N

1

Nama
*
Nip
Pangkat_golongan
Tempat_lahir
Tangga_lahir
Jenis_kelamin
Agama
Status_perkawinan
Alamat
Keterangan_badan
No_tlp
No_ktp
Tahun_masuk
Pendidikan

Gambar 4.6 Relasi Antar Tabel Sistem Usulan
4.4 Kamus Data
A. Tabel sekretariat
Nama Tabel

: sekretariat

Primary Key

: Nama

Atribut

: User_name, Nama, Pasword
Tabel 4.2 Sekretariat

Nama Field
User name
Nama
Pasword

Type
Varchar
Varchar
char

Size
16
60
20

Keterangan
User name
Nama
Pasword
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4.5 Desain Form
B. Tabel Pegawai
Nama Tabel

: Tabel pegawai

Primary key

: Nama

Atribut

:Nama,

Nip,

Pangkat/golongan,

Tanggal_lahir,

Tempat_lahir,

Jenis_kelamin,

Agama,

Status_perkawinan, Alamat, Keterangan_badan, no_tlp,
no_ktp, Tahun_masuk, Pendidikan
Tabel 4.3 Tabel_pegawai
Nama Field

Type

Size

Keterangan

Nama

Varchar

60

Nama

Nip

Char

40

Alamat

No_tlp

Char

15

N0_tlp

No_ktp

Char

16

Nomor_ktp

Jenis_kelamin

Varchar

15

Jumlah

Agama

Varchar

20

Agama

Alamat

Varchar

16

Nip

Jabatan

Varchar

20

Jawaban

Tanggal_lahir

date

16

Tanggal_lahir

Tempat_lahir

Varchar

20

Gaji

Pangkat/golongan

Char

16

Pangkat

Tahun_masuk

Varchar

16

Tahun_masuk

Status_perkawinan

varchar

15

Status_perkawinan

Keterangan_badan

Char

15

Keterangan_badan

Pendidikan

Varchar

30

Pendidikan
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4.5.1

Form Login
Form Login berfungsi untuk mengoperasikan sistem, rancangan form Login

dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :

Visi
 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata di
semua sektor serta pelayanan prima.

logout

Misi
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
meliputi sumber daya air,prasarana tranportasi, gedung/kantor
pemerintah,perumahan, dan kawasan pemukima
 Meningkatkan kualitas perencanaan ,koordinasi program,monitoring,
dan evaluasi di bidang pekerjaan umum
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan administrasi
dan sarana prasarana kantor.

Username

password

login

daftar

Gambar 4.7Form Login
Form login berfungsi untuk mengoperasikan sistem, tombol masuk digunakan
untuk masuk kedalam sistem jika nama dan kata sandi telah diisi, tombol keluar
untuk membatalkan nama dan kata sandi yang telah diinputkan.
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4.5.2

Form Menu Utama
Form Menu Utamaberfungsi untuk mengakses form-form lainnya, form Menu

Utama dapat dilihat pada gambar 4.8berikut ini :

logout

Visi
 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata di
semua sektor serta pelayanan prima.

Misi
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten yang
meliputi sumber daya air,prasarana tranportasi, gedung/kantor
pemerintah,perumahan, dan kawasan pemukima
 Meningkatkan kualitas perencanaan ,koordinasi program,monitoring,
dan evaluasi di bidang pekerjaan umum
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan administrasi
dan sarana prasarana kantor.

Halaman_depan
Biodata
Ubah_password
Edit
hapus

Gambar 4.8Form Menu Utama
Form menu utama merupakan tempat untuk mengakses form-form lainnya.
Didalam form menu utama terdapat 5 menu yaitu menu utama, menu biodata untuk
masuk ke biodata pegawai, menu ubah pasword untuk mengubah password, menu
edit berfungsi untuk mengedit data pegawai, menu hapus berfungsi untuk menghapus
data Pegawai.
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4.5.3

Form Data pegawai
Form pegawai berfungsi untuk sekretariat menjadi lebih mudah mencari data

pegawai.

Form

pegawai

pada

gambar

4.9

berikut

:

DATA PEGAWAI
NAMA

:

NIP

:

PANGKAT/GOLONGAN

:

AGAMA

:

JENIS_KELAMIN

:

TEMPAT_LAHIR

:

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

STATUS_PERKAWINAN :
ALAMAT

:

TANGGAL_LAHIR

:

KETERANGAN_BADAN

:

NO_TLP

:

NO_KTP

:

TAHUN_MASUK

:

PENDIDIKAN

:

V

TANGGAL

TANGGAL

V

BULAN

V

BULAN

SIMPAN

V

TAHUN

TAHUN

EDIT

BATAL

Gambar 4.9Form pegawai
Frorm pegawai berfungsi untuk sekretariat menjadi lebih mudah mencari data
pegawai di Dinas PUPertambangan dan Energi.

32

4.5.4

form hapus
Form hapus berfungsi untuk menghapus data pegawai yang telah keluar. Form
pegawai pada gambar 4.10 berikut:

Gambar 4.10Form hapus
Form hapus berfungsi untuk menghapus data pegawai yang telah keluar dari
Dinas PU Pertambangan dan Energi.
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4.5.5 form edit data pegawai
Form edit data pegawai berfungsi untuk mengedit data pegawai dapat di lihat
pada Gambar 4.11 berikut:

EDIT DATA PEGAWAI
logout
NAMA

:

NIP

:

PANGKAT/GOLONGAN

:

AGAMA

:

JENIS_KELAMIN

:

TEMPAT_LAHIR

:

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

STATUS_PERKAWINAN :
ALAMAT

:

TANGGAL_LAHIR

:

KETERANGAN_BADAN

:

NO_TLP

:

NO_KTP

:

TAHUN_MASUK

:

PENDIDIKAN

:

Halaman depan

V TANGGAL

TANGGAL

biodata

V BULAN

V

BULAN

Ubah password

V TAHUN

TAHUN

edit

SIMPAN

hapus
BATAL

Gambar 4.11Form edit data pegawai
Form edit data pegawai berfungsi untuk mengedit data pegawai pada Dinas
PU perambangan dan Energi.

34

4.5.6 Ubah Password
Form ubah password berfungsi untuk mengubah password, form ubah
password dapat dilihat pada Gambar 4.12berikut:

UBAH PASWORD
logout

MASUKKAN PASSWORD ANDA SEKARANG INI

MASUKKAN PASSWORD BARU

MASUKKAN PASSWORD BARU SAAT INI

Halaman depan

biodata

Ubah password

edit

hapus

Gambar 4.12Form ubah password
berfungsi untuk mengubah passwordyang telah ada menjadi password yang
baru agar pegawai tidak banyak yang tahu dan banyak tangan pada Dinas PU
Pertambangan dan Energi.
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4.5.7 Cetak data pegawai
Cetak data pegawaidigunakan untuk mencetak laporan berdasarkan data yang
ada, cetak data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.13berikut:

CETAK DATA PEGAWAI
NAMA

:

NIP

:

PANGKAT/GOLONGAN

:

AGAMA

:

JENIS_KELAMIN

:

TEMPAT_LAHIR

:

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

STATUS_PERKAWINAN :
ALAMAT

:

TANGGAL_LAHIR

:

KETERANGAN_BADAN

:

NO_TLP

:

NO_KTP

:

TAHUN_MASUK

:

PENDIDIKAN

:

V

TANGGAL

TANGGAL

V

BULAN

V

BULAN

SIMPAN

cetak

V

TAHUN

TAHUN

BATAL

Gambar 4.13 Cetak data pegawai.
Cetak data pegawai digunakan untuk mencetak laporan data pegawai sesuai dengan
data yang telah ada untuk di beri kepada pegawai.
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4.6

kegiatan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Jadwal penelitian yang meliputi persiapan pelaksanaan dan penyusunan

laporan penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

No uraian kegiatan

November

december

januari

februari

maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Wawancara

2

Observasi

3

Tinjauan Pustaka

4

Analisis

5

Desain

6

Penyusunan
laporan
Tabel 4.4 Kegiatan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Pembahasan dan hasil praktek kerja lapangan yang penulis ajukan, dapat
diambil kesimpulan adalah data pegawai masih dilakukan dengan cara manual
(pegawai harus mencatat dan mencari data kembali) dimana hasil pencatatan data
pegawai masih dilakukan dengan cara pengarsipan. dalam proses penginputan data
pegawai dirasa kurang efektif di karenakan pegawai harus mencari kembali data
kepegawaian (bisa dibayangkan jika pegawai harus mencari satu persatu data
pegawai, pegawai akan membutuhkan waktu yg lama dalam mencari data).
Aplikasi Perancangan kepegawaian berbasis web di dinas pu pertambangan
dan energy, menggunakan alat pengembangan yaitu, Diagram Konteks, Data Flow
Diagram, Entity Relationship Diagram, Relasi Antar Tabel dan rancangan input
output.
5.2 Saran
Laporan PKL ini hanya sebatas merancang saja diharapkan untuk
pengembangan selanjutnya sistem ini diterapkan dengan bahasa pemograman. Data
pegawai pada Dinas PU Pertambangan dan Energy dapat menerapkan data
kepegawaian melalui bahasa pemograman web agar dapat membantu bagian
sekretariat dalam mencari data pegawai.

