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A B S T R A K

Kerja praktik merupakan matakuliah yang mewajibkan para mahasiswa untuk bisa belajar

secara langsung dan menciptakan pengalaman kerja. Mahasiswa dapat memanfaatkan matakuliah ini

untuk bisa mengenali dunia kerja yang akan mereka tempati dan dapat menggali potensi yang mereka

miliki untuk bisa diimplementasikan dan bermanfaat untuk perkerjaan yang akan mereka peroleh

setelah mereka lulus kuliah.

Dengan semua manfaat yang bisa di dapat kerja praktik ini menjadi matakuliah wajib di

Telkom University. Mahasiswa yang melakukan kerja praktik ini harus bisa menyelesaikan semua

persyaratan yang ada. Persyaratan tersebut dibuat agar mempermudah mahasiswa dalam

melaksanakan kerja praktik periode 2016. Mahasiswa dapat memilih tempat kerja praktik sendiri

dengan ketentuan tempat sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan waktu yang digunakan selama

kerja praktik periode 2016 ini dianjurkan mengambil waktu libur mahasiswa agar tidak menganggu

proses pembelajaran perkuliahan.

Dengan semua persyaratan yang telah ditentukan maka saya melaksanakan kerja praktik pada

periode 30 Mei - 15 Juli 2016 di Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

( DISKOMINFO ).
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KATA PENGANTAR

Pada zaman sekarang informasi sudah sangat luas dan cepat. Seluruh dunia sudah

menggunakan internet untuk mengakses segala hal yang mereka inginkan. Mereka  dapat

memanfaatkan kecanggihan teknologi yang mereka gunakan  saat ini. Kecanggihan teknologi pun

sangat membantu untuk mempermudah semua urusan yang mereka kerjakan. Teknologi bukan hanya

sekedar mengantarkan informasi yang ada tetapi teknologi dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan jarak yang begitu jauh dengan hanya mengandalkan koneksi

internet yang ada.

Maka dari itu dengan segala kecanggihan teknologi ini kita harus bisa memanfaatkan

kecanggihan tersebut. Kita dapat membuat perkerjaan yang sangat sulit menjadi lebih mudah untuk

dikerjakan. Dengan semua alasan tersebut membuat saya belajar bagaimana untuk memanfaatkan

semua teknologi yang ada. Saya pun belajar untuk membuat sistem aplikasi pengabsenan pegawai ini

untuk dapat mempermudah perkerjaan para pegawai Diskominfo. Meskipun banyak kekurangan yang

terjadi pada sistem aplikasi tersebut tapi saya berharap dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya

untuk para pegawai.

Dengan waktu kerja praktik yang singkat saya berharap bisa bermanfaat untuk instansi yang

saya tempati. Saya juga mengucapkan banyak terimakasih untuk para pegawai yang sudah menerima

dan membantu saya dalam masa kerja praktik ini. Terimakasih banyak untuk  pembimbing lapangan

maupun akademik serta pihak yang terkait dalam pelaksanaan kerja praktik periode 2016 ini dengan

segala bantuan dan juga informasi yang saya dapatkan selama saya menjalankan kerja praktik. Saya

menyadari banyaknya kekurangan yang terjadi. Oleh karena itu saya meminta maaf bila ada kesalahan

penulisan maupun penyampaian.



iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. i

ABSTARAK ...................................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR....................................................................................................... iii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR......................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Penugasan .................................................................................. 1

1.2       Lingkup Penugasan .............................................................................................. 2

1.3       Target Pemecahan Masalah................................................................................. 2

1.4       Metode Pelaksanaan Tugas / Pemecahan Masalah ........................................... 2

1.5       Rencana Dan Penjadwalan Kerja ....................................................................... 3

1.6 Ringkasan Sistematik Laporan ........................................................................... 6

BAB II PROFIL INSTANSI ............................................................................................ 8

2.1 Profil Instansi ........................................................................................................ 8

2.2       Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan .......................................................... 12

2.3       Lokasi / Unit Pelaksanaan Kerja......................................................................... 13

BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK DAN PEMBAHASAN KRITIS ............... 14

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktik ...................................... 14

3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan............................... 17

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 23

4.1       Kesimpulan ............................................................................................................ 23

4.2       Saran ...................................................................................................................... 23

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 24

LAMPIRAN



v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kab.Bekasi ............................................... 12

Gambar 2.2 Denah Lokasi Pemerintahan Kab.Bekasi........................................................ 13

Gambar 2.3 Gedung Lokasi Pemerintahan Kab.Bekasi...................................................... 13

Gambar 3.1 Activity Diagram ............................................................................................. 15

Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram .......................................................................... 16

Gambar 3.3 Contoh Tampilan Data Pegawai ..................................................................... 17

Gambar 3.4 Contoh Tabel Pegawai Pada Phpmyadmin ..................................................... 18

Gambar 3.5 Halaman Login Utama .................................................................................... 19

Gambar 3.6 Halaman Login Admin.................................................................................... 19

Gambar 3.7 Halaman Login Pegawai ................................................................................. 19

Gambar 3.8 Halaman Admin .............................................................................................. 20

Gambar 3.9 Tampilan Menambah Pegawai........................................................................ 20

Gambar 3.10 Contoh Tampilan Edit Pegawai .................................................................... 21

Gambar 3.11 Contoh Tampilan Data Kehadiran Pegawai.................................................. 21

Gambar 3.12 Contoh Tampilan Print DataKehadiran......................................................... 22

Gambar 3.13 Contoh Tampilan Data Pegawai Yang Sudah Absen.................................... 22



vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjadwalan Kerja Minggu Pertama .................................................................. 3

Tabel 1.2 Penjadwalan Kerja Minggu Kedua ..................................................................... 4

Tabel 1.3 Penjadwalan Kerja Minggu Ketiga..................................................................... 4

Tabel 1.4 Penjadwalan Kerja Minggu Keempat ................................................................. 5

Tabel 1.5 Penjadwalan Kerja Minggu Kelima.................................................................... 5

Tabel 1.6 Penjadwalan Kerja Minggu Keenam .................................................................. 6



1

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penugasan

Kehadiran teknologi sekarang sudah sangat luas dan cepat. Dengan menggunakan

kecanggihan teknologi saat ini kita dapat mempermudah perkerjaan yang akan dilakukan.

Kita dapat mencari dan mengakses semua informasi yang kita butuhkan serta kita dapat

memperluas jaringan komunikasi menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satunya

adalah kecanggihan komputer yang telah diminati banyak orang. Kehadiran komputer

dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi

manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan teknologi komputer kita dapat

menyimpan, mengorganisasi dan melakukan pengambilan terhadap berbagai data yang

kita miliki. Dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat.

Dengan segala kecanggihan komputer saat ini banyak perusahan/lembaga yang

memanfaatkan teknologi tersebut. Terutama lembaga pemerintahan yang bertanggunang

jawab untuk melayani segala kebutuhan masyarakat saat ini. DISKOMINFO ( Dinas

Komunikasi Dan Informatika) merupakan dinas lembaga pemerintahan yang mengelola

sistem informasi yang berada dalam pemerintahan tersebut. Diharapkan seluruh sistem

informasi yang terdapat pada diskominfo dapat berjalan secara digital agar dapat

mempermudah pegawai dalam melayani segala kebutuhan masyarakat dengan selalu

mengembangkan sistem informasi tersebut. Seperti hal nya sistem pengabsenan pegawai

Diskominfo Kabupaten Bekasi yang sudah terkomputerisasi akan tetapi sistem tersebut

masih banyak mengalami kendala dalam penggunannya dan memakai sistem absensi

yang lama. Dikarenakan banyaknya arsip jika menggunakan sistem yang lama. Maka

saya berusaha untuk mengurangi banyaknya arsip dengan membuat “Perancangan

Aplikasi Sistem Absensi Pegawai Berbasis Web Pada Diskominfo Kabupaten Bekasi”.

Diharapkan dengan adanya aplikasi sistem yang saya buat akan membantu meringankan

perkerjaan para pegawai. Dikarenakan waktu yang disediakan terbatas membuat sistem

tersebut banyak kekurangan untuk dijalankan. Sistem tersebut dapat dikembangkan agar

dapat berjalan dengan sesuai.
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1.1 Lingkup Penugasan

Tempat pelaksanaan kerja praktek : Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

Waktu  pelaksanaan kerja praktek :  30 Mei – 15 Juli 2016.

1.2 Target Pemecahan Masalah

Sistem aplikas pengabsenan pegawai merupakan sistem aplikasi yang digunakan

untuk kehadiran para pegawai di diskominfo. Sistem aplikasi ini diharapkan dapat

berjalan sesuai dengan perencanaan aplikasi yang akan dibuat. Perencanaan aplikasi yang

akan dibuat mempunyai beberapa target pencapaian yang diharapkan. Beberapa target

pencapaian tersebut adalah :

1. Menyiapkan beberapa informasi data-data pegawai diskominfo dan membuat

data-data pegawai tersebut dalam tabel menggunakan bahasa pemograman php,

html dan juga css.

2. Sistem aplikasi pengabsenan ini mempunyai dua user yaitu pegawai dan juga

admin.

3. Pegawai dapat login menggunakan nip dan data tersebut akan tersimpan secara

otomatis

4. Admin dapat melihat data kehadiran pegawai dan dapat mengedit, menambah,

mengahapus setiap data pegawai yang masuk dan akan keluar dari instant tersebut.

5. Sistem aplikasi pengabsenan akan dibuat dengan menggunakan sistem web base.

1.3 Metode Pelaksanaan Tugas / Pemecahan Masalah

Sistem aplikasi pengabsenan pegawai menggunakan sistem web base. Dimana para

pegawai dapat memasukan data kehadiran mereka dengan membuka web sistem aplikasi

tersebut. Berdasarkan beberapa target pencapaian yang telah disampaikan, maka ada

beberapa metode pelaksanaan yang dilakukan seperti berikut :

1. Mengumpulkan data-data pegawai diskominfo.

2. Membuat tabel pegawai, kehadiran pegawai dan juga admin menggunakan bahasa

pemograman php, html dan css.

3. Membuat halaman login.

4. Membuat halaman login untuk pegawai.
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5. Pegawai dapat memasukan nip mereka untuk login.

6. Data pegawai yang sudah login akan otomatis tersimpan pada tabel kehadiran

pegawai.

7. Membuat halaman login untuk admin.

8. Admin dapat login dengan username dan password sesuai dengan ketentuannya.

Apabila username dan password tidak sesuai maka admin tidak akan bisa masuk.

9. Admin dapat melihat data kehadiran pegawai untuk hari tersebut. Dan juga dapat

menambah, mengedit serta menghapus data pegawai baru dan data pegawai yang

sudah lama berkerja di instansi tersebut.

10. Admin dapat langsung mengeprint data kehadian pegawai apabila dibutuhkan

arsip data kehadiran tersebut.

11. Jika sudah selesai maka pegawai dan admin bisa langsung logout pada aplikasi

tersebut.

1.4 Rencana Dan Penjadwalan Kerja

Kegiatan kerja praktek yang dilakukan dari tanggal 30 Mei – 15 Juli 2016 di

pemerintahan Kab.Bekasi :

 Minggu Pertama (1)

Tabel 1.1 Penjadwalan Kerja Minggu Pertama

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 30 Mei Perkenalan

Selasa 31 Mei Menentukan perkerjaan yang dilakukan dan informasi tentang
data pegawai.

Rabu 01 Juni Merancang pembuatan sistem aplikasi yang akan digunakan

Kamis 02 Juni Membuat database absensipegawai beserta tabel karyawan,
kehadiranpegawai, dan admin

Jumat 03 Juni Membuat file koneksi untuk mengkoneksikan ke database dan
membuat file index, input,home untuk menginput data pegawai
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 Minggu Kedua (2)

Tabel 1.2 Penjadwalan Kerja Minggu kedua

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 06 Juni Membuat halaman login pegawai

Selasa 07 Juni Membuat cara penginputan pegawai menggunakan nip pegawai
tersebut.

Rabu 08 Juni Membuat cara penambahan data pegawai yang sudah absen
kedalam tabel kehadiran pegawai

Kamis 09 Juni Membuat tampilan data pegawai yang sudah absen dan
mengurutkan data pegawai pada hari tersebut saat absensi.

Jumat 10 Juni Membuat halaman login admin

 Minggu Ketiga (3)

Tabel 1.3 Penjadwalan Kerja Minggu Ketiga

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 13 Juni Membuat cara penginputan login admin

Selasa 14 Juni Membuat cara kerja admin yaitu menambah, mengedit dan
menghapus data pegawai

Rabu 15 Juni Membuat cara kerja admin yaitu menambah, mengedit dan
menghapus data pegawai.

Kamis 16 Juni Membuat cara kerja admin yaitu menambah, mengedit dan
menghapus data pegawai.

Jumat 17 Juni Membuat cara kerja admin yaitu menambah, mengedit dan
menghapus data pegawai.
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 Minggu keempat (4)

Tabel 1.4 Penjadwalan Kerja Minggu Keempat

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 20 Juni Membuat cara kerja admin yaitu menambah, mengedit dan
menghapus data pegawai.

Selasa 21 Juni Membuat cara kerja admin untuk mengeprint data kehadiran
pegawai

Rabu 22 Juni Membuat cara kerja admin untuk mengeprint data kehadiran
pegawai

Kamis 23 Juni Membuat tampilan pada halaman login menggunakan css,
bootstrap

Jumat 24 Juni Membuat tampilan pada halaman login menggunakan css,
bootstrap

 Minggu kelima (5)

Tabel 1.5 Penjadwalan Kerja Minggu Kelima

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 27 Juni Membuat tampilan pada halaman login menggunakan css,
bootstrap

Selasa 28 Juni Membuat tampilan pada halaman login menggunakan css,
bootstrap

Rabu 29 Juni .Membantu menginputkan data surat keluar

Kamis 30 Juni Membantu menginputkan data surat keluar

Jumat 01 Juli Membantu menginputkan data surat keluar



6

 Minggu keenam (6)

Tabel 1.6 Penjadwalan Kerja Minggu keenam

Hari Tanggal Kegiatan

Senin 11 Juli Membuat laporan kegiatan praktik dan membantu memasukan
surat masuk/keluar

Selasa 12 Juli Membuat laporan kegiatan praktik dan membantu memasukan
surat masuk/keluar

Rabu 13 Juli Membuat laporan kegiatan praktik dan membantu memasukan
surat masuk/keluar.

Kamis 14 Juli Membuat laporan kegiatan praktik dan membantu memasukan
surat masuk/keluar

Jumat 15 Juli Membuat laporan kegiatan praktik dan membantu memasukan
surat masuk/keluar

1.5 Ringkasan Sistematik Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini terdapat :

Latar belakang masalah, Lingkup kerja praktek, Target pemecahan masalah,

Metode pelaksanaan tugas/pemecahan masalah, Rencana dan penjadwalan kerja,

Ringkasan sistematik laporan.

BAB II PROFIL INSTITUSI KERJA PRAKTIK (KP)

Pada bagian profil kerja praktek ini terdapat :

Profil instansi/ perusahaan, Struktur organisasi, Lokasi/unit pelaksanaan kerja.
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BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

Pada bagian kegiatan kp ini mendeskripsikan tentang perkerjaan keterlibatan

mahasiswa tentang apa saja yang dikerjakan, kapan,berapa lama, dengan siapa,

hasilnya apa, foto, gambar, bahan pendukung tentang KP yang dikerjakan. Dan

juga mendeskripsikan tentang analisis kritis yang berhubungan dengan

kegiatan mahasiswa selama kerja praktek dan manfaat bagi mahasiswa selama

kerja praktek dilakukan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan seluruh kegiatan kerja praktek yang
bersifat jelas, ringkas padat dan juga berisi tentang saran-saran yang harus
dilakukan  selama menjalankan kerja paraktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II PROFIL INSTANSI

2.1 Profil Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan otonomi daeah di bidang komunikasi dan informatika. Dalam

menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi

mempunyai fungsi :

a. perumusan   kebijakan   teknis bidang   Diseminasi dan Sarana Komunikasi, Pos,

Telekomunikasi, Monitoring dan Penetiban, Standarisasi dan Penerapan, seta

Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang

Diseminasi dan Sarana Komunikasi, Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan

Penetiban, Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seta

Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. pembinaan pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Diseminasi dan Sarana

Komunikasi, Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, Standarisasi dan

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seta Infrastruktur dan Aplikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Mengingat hal tersebut, maka pada tahun 2014 telah diajukan revisi Perbup Tupoksi

SKPD sejalan dengan pembentukan organisasi baru. Kewenangan Dinas Kominfo

Kabuoaten Bekasi Adalah :

A. Komunikasi dan Informatika, Pos dan Telekomunikasi

1. Pos

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.

b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.

c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
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2. Telekomunikasi

a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan

pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang

tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten.

c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban

pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

d. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).

e. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang

cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau

sejenisnya.

f. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang

cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau

sejenisnya.

g. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

h. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

i. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan

telekomunikasi.

j. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)

a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

c. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).

d. Pemberian izin instalansi penangkal petir.

e. Pemberian izin instalansi genset. (apakah masuk ke LH ? )
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4. Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Penetapan standar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik

awal maupun eksisting yang menyangkut aspek infrastruktur (hardware),

database (aplikasi) dan Sumber Daya Manusia di seluruh SKPD/Unit Kerja.

b. Penetapan Standar Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi  yang meliputi berbagai kegiatan rutin dan tersrtruktur untuk

menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TIK di seluruh SKPD/Unit Kerja.

c. Penetapan standarisasi monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi di seluruh SKPD/Unit Kerja dan hasilnya dilaporkan ke

indpektorat.

5. Pembangunan Infrstruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi

dalam satu  kabupaten.

b. Pembangunan jaringan fiber optik untuk keperluan keamanan informasi,

ketahanan informasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan menggali

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

c. Pembangunan aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik

d. Fasilitasi pemanfaatan aplikasi yang dipergunakan oleh SKPD.

6. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi

a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara

tetangga.
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B. Sarana Komunikasi dan Diseminasi / Penyebarluasan Informasi

1. Penyiaran

a. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis

terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.

b. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio

dan/atau televisi.

2. Kelembagaan Komunikasi Sosial

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.

3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan diseminasi / penyebarluasan informasi nasional.

4. Kemitraan Media

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala

kabupaten.(Dengan bidang humas pindah ke setda, apakah kewenangan ini

masih melekat di kominfo? Kominfo nantinya hanya melaksanakan kemitraan

dengan komunitas media tradisional untuk desiminasi informasi hasil-hasil

pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Bekasi)
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2.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

Berikut adalah struktur oraganisasi yang terdapat di diskominfo pemerintahan kabupaten

bekasi :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Diskominfo Pemerintahan Kab.Bekasi
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2.3 Lokasi/Unit Pelaksanaan Kerja

Lokasi pemerintahan kabupaten bekasi bertempat di Komplek Perkantoran Pemda

Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Berikut gambar denah

peta lokasi dan juga gedung pemerintahan kabupaten bekasi.

 Peta Lokasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi  (www.google.com/maps)

Gambar 2.2 Denah Lokasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi

 Gedung Lokasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi ( http://www.limitnews.net/wp-

content/uploads/2016/04/Pemkab.jpg )

Gambar 2.3 Gedung Lokasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi
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BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Skematika Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktik

Dalam kerja praktik ini saya membuat perancangan sistem aplikasi pengabsenan

pegawai diskominfo pemda kabupaten bekasi. Tujuan dibuat perancangan sistem tersebut

dikarenakan sistem pengabsenan pegawai diskominfo yang masih menggunakan sistem

yang manual. Sistem kerja yang manual akan membuat banyaknya arsip yang akan

tersimpan. Dikarenakan masalah tersebut diharapkan sistem aplikasi yang saya buat ini

dapat mempermudah kerja pegawai dan mengurangi arsip yang tersimpan.

Sistem aplikasi tersebut merupakan sistem aplikasi yang sederhana. Sistem tersebut

dibuat dengan bahasa pemograman php, html dan juga css. Dimana aplikasi tersebut

hanya mempunyai 2 user yaitu admin ataupun pegawai. Dan sistem tersebut mempunyai

database absensipegawai yang memiliki 3 tabel yaitu tabel karyawan yang berisikan

kesuluruhan data pegawai diskominfo, tabel admin yang berisikan ketentuan username

dan password admin dan juga tabel kehadiranpegawai yang berisikan data-data seluruh

kehadiran pegawai yang telah melakukan proses absensi. Sistem tersebut memiliki

perancangan yang sederhana. Berikut perancangan untuk sistem aplikasi pengabsenan

pegawai :
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 Perancangan Sistem Menggunakan Activity Diagram

Pegawai Database Admin

Tidak ya

Gambar 3.1 Activity Diagram

Menginput kehadiran
menggunakan nip Data kehadiran

tersimpan di tabel

Data pegawai
tersimpan di tabel

Mellihat Data
Kehadiran Pegawai

Mengeprint Data
Kehadiran Pegawai

Menambah, Menghapus
Dan Mengedit Data
Pegawai
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 Perancangan Sistem Menggunakan Entity Relationship Diagram ( ERD )

Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram

Pegawai

Nama Nip

Bagian

Golongan

Jabatan

Memasukan
NIP

Kehadiran Pegawai

Nip Ket.Hadir
ID

Waktu Kehadiran

Melihat

Admin

Username

Password

Tambah,
Edit, Hapus
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3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan

Gambar diatas menunjukan perancangan sistem aplikasi  tersebut. Setelah melakukan

proses perancangan sistem maka prosese selanjutnya adalah proses pembutan dari

aplikasi tersebut. Ada beberapa tahap proses pembuatan  aplikasi  tersebut. Berikut

tahap-tahap  prosesnya :

1. Mengumpulkan data-data pegawai diskominfo, pada tahap ini pengumpulan data

pegawai dilakukan untuk proses pengabsenan. Dimana data pegawai yang telah hadir

akan masuk ke dalam tabel kehadiran pegawai.

Gambar 3.3 Contoh Tampilan Data Pegawai
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2. Membuat  tabel  pegawai  menggunakan  phpmyadmin. Pada tahap ini tabel pegawai

dibuat di phpmyadmin. Data dapat otomatis masuk kedalam tabel kehadiranpegawai.

Gambar 3.4 Contoh Tabel Pegawai  Pada Phpmyadmin
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3. Membuat halaman login. Pada tahap ini halaman login digunakan untuk setiap user

yang masuk ke dalam sistem. User dapat memilih masuk sebagai admin maupun

pegawai.

Gambar 3.5 Halaman Login Utama Gambar  3.6 Halaman Login Admin

Gambar 3.7 Halaman Login Pegawai
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4. Membuat home admin. Pada home admin ini admin dapat melihat data kehadiran

pegawai dan admin dapat  mengedit, menghapus, serta  menambahkan  data  pegawai.

Admin pun dapat  langsung mengeprint data kehadiran pegawai untuk saat itu.

Gambar 3.8 Halaman Admin

5. Membuat halaman admin untuk menambah data pegawai. Pada saat admin menambah

data pegawai maka akan langsung otomatis masuk ke dalam tabel data pegawai.

Gambar 3.9 Contoh Tampilan Menambah Pegawai
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6. Membuat halaman admin untuk mengedit data pegawai. Data pegawai dapat di edit

oleh admin jika ada kesalahan pada data pegawai.

Gambar  3.10 Contoh Tampilan Edit Pegawai

7. Membuat halaman admin untuk melihat data kehadiran pegawai. Admin dapat

melihat data kehadiran pegawai untuk hari tersebut.

Gambar 3.11 Contoh Tampilan Data Kehadiran Pegawai
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8. Membuat halaman admin untuk mengeprint data kehadiran. Admin dapat langsung

mengeprint data kehadiran untuk hari tersebut.

Gambar 3.12 Contoh Tampilan Print Data Kehadiran

9. Membuat tampilan pegawai. Pegawai dapat hadir dengan memasukan nip mereka

masing-masing. Dan bila nip tidak sesuai maka pegawai tidak dapat hadir.

Gambar 3.13 Contoh Tampilan Data Pegawai Yang Sudah Absen
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Selama melaksanakan kerja praktik banyak hal yang dapat dipelajari. Salah satunya

adalah saya dapat mengimplementasikan apa yang saya dapat diperkuliahan untuk

diimplementasikan selama saya kerja praktik. Salah satu contohnya adalah sistem aplikasi

yang saya buat yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Sistem aplikasi ini sangat

sederhana dan sudah berjalan tetapi masih harus banyak diperbaharui untuk bisa berjalan

dengan benar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan para

pegawai.

4.2 Saran

Sistem aplikasi tersebut masih sangat sederhana diharapkan sistem aplikasi tersebut

dapat diperbaharui lagi agar jalannya sistem tersebut dapat sesuai dengan yang

direncanakan. Dan diharapkan kerja praktik ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang

terkait.
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