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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Proyek Akhir berlangsung selama 60 (enam puluh) hari 

kerja 480 jam. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, program Proyek Akhir yang 

dilaksanakan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa 

Timur yang dilaksanakan pada : 

Tanggal  : 30 Januari 2017 – 27April 2017 

Tempat : Bagian Kepegawaian Balai Besar Konservasi Sumber 

   Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur 

Peserta  : Yuri Dewantikasari 

NIM   : 14390150006 

Dalam pelaksanaan Proyek Akhir yang berlangsung dalam kurun waktu 3 

(tiga) bulan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa 

Timur, berikut adalah rincian kegiatan yang dilakukan selama Proyek Akhir pada 

Bagaian Kepegawaian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) 

Jawa Timur. 
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Table 4.1 Daftar Kegiatan Proyek Akhir 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1. Mendata Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 

2. Mengentri SK Petikan 2017. 

3. Menghitung Tiket MasukWisata. 

4. Rekap Absensi Untuk Menghitung Uang Makan. 

 

Table 4.2 Daftar Kegiatan Pembuatan Aplikasi Pengarsipan 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1. 

Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Surat Dengan Menggunakan Microsoft 

Office Access. 

 

4.2 Metode Penulisan 

Maksud dan tujuan metode ini adalah dengan melakukan beberapa 

penulisan diantaranya yaitu: 

a. Studi observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan mempelajari 

secara langsung pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada Balai 

Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan para pegawai 

pada tempat pelaksanaan tentang pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar kerja praktik yaitu pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam (BBKSDA) Jawa Timur. 

c. Studi literature atau studi pustaka, yaitu dengan mencari referensi dan 

membaca literature dan buku-buku tentang membuat aplikasi yang 

mendukung penyelesaian laporan kerja praktik yang tersedia di 

perpustakaan. 
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d. Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan, setelah melakukan kegiatan 

kerja praktik yang menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah 

Proyek Akhir. 

e. Konsultasi (Bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara 

bertahap kepada dosen pembimbing atas hasil laporan kerja praktik yang 

telah dilaksanakan. 

 

4.3 Mendata Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2017 

 

Mendata SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 2017 ini penulis melakukan 

pendataan dari setiap peagawai yang telah mengumpulkan atau belum 

mengumpulkan sasaran kerja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 

sistem manual, setelah semua didata maka akan dijumlah berapa banyak total 

yang telah diterima pada tahun ini apakah meningkat atau sama saja. 

Setelah semua didata penulis akan menyimpan semua berkas itu ke 

dalam ordner yang telah disediakan. Dalam mengarsipkan dokumen tersebut 

dengan cara mengelompokkannya sesuai dengan wilayah masing-masing. 

 

Gambar 4. 1 Dokumen SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 2017 
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4.4 Mengentri SK Petikan 2017 

Selama melaksanakan kerja praktik penulis juga melakukan pekerjaan 

yaitu mengentri SK petikan 2017. SK petikan ini adalah pembaharuan dari SK 

sebelumnya. Dan SK ini telah berganti pejabat baru serta pegawai yang telah 

dipindahkan dari berbagai tempat, untuk itu dilakukanlah dengan mengganti SK 

tersebut. 

SK petikan ini diganti sesuai dengan pejabat baru, pegawai baru serta 

jabatan baru yang diterima oleh pegawai lainnya. Untuk itu pada saat melakukan 

pengentrian data membuthkan sebuah ketelitian agar tidak terjadi kesalahan 

karena jika mengalami kesalahan maka semua akan tidak sesuai dengan yang 

semestinya. Tentu saja SK petikan ini telah disetujui dan diandatangani oleh 

pimpinan yang telah menyetujui dengan adanya perubahan dari SK tersebut. 

 

Gambar 4. 2 SK Petikan 2017 

 

4.5 Menghitung Tiket Masuk Wisata 

 

Selama melaksanakan Proyek Akhir penulis juga melakukan pekerjaan 

yaitu menghitung tiket masuk wisata. Tiket masuk wisata ini di periksa ulang oleh 
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petugas, apakah mengalami cacat atau sudah dianggap benar semua. Pada saat 

menghitung tiket masuk wisata ini harus betul-betul dilakukan dengan sangat teliti 

dan dihitung berapa jumlah dari semuanya dan berapa yang mengalami cacat pada 

tiket tersebut. Dan jika semua sudah dianggap benar maka selanjutnya tiket 

tersebut akan diberi stempel bahwa tiket telah diperika dengan teliti oleh petugas. 

Tiket masuk wisata ini berbagai macam yaitu mulai dari tiket masuk 

untuk nusantara, mancanegara, dan begitu juga untuk tiket parkir kendaraan. Hal 

ini dilakukan untuk menghitung berapa jumlah pengunjung yang datang setiap 

harinya. Tiket yang dihitung oleh penulis hanya untuk tiket masuk pada saat 

liburan sehingga bisa dihitung dalam waktu hari libur berapa banyak yang telah 

berkunjung. Berikut adalah gambar dari masing-masing tiket: 

 

Gambar 4. 3 Tiket Masuk Untuk Mancanegara 

 

Gambar diatas adalah tiket masuk tempat wisata untuk mancanegara 

yang ingin berlibur ke kawah ijen yang ada di Banyuwangi Jawa Timur. Harga 

tiket yang tertera khusus untuk tiket dihari sabtu dan minggu atau hari liburan, 

harga Rp 150.000 untuk satu orang pengunjung. 
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Gambar 4. 4 Tiket Masuk Untuk Kendaraan Bermotor 

 

Gambar tiket untuk kendaraan bermotor yang ingin mengunjungi kawah 

ijen dengan menggunakan kendaraan bermotor. Harga tiket yang tertera Rp 5.000 

untuk sekali parkir atau untuk sekali dalam mengunjungi kawah ijen. 

 

Gambar 4. 5 Tiket Masuk Untuk Nusantara 

 

Gambar diatas adalah tiket untuk nusatara atau untuk pengunjung dari 

Indonesia, tiket yang dihitung khusus untuk dihari liburan. Berbeda dengan tiket 

masuk untuk mancanegara, tiket mauk untuk nusantara dihari libur Rp 7.500 

untuk satu orang pengunjung. 
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4.6 Alur Dokumen Pengarsipan Surat 

 

Berikut adalah alur dokumen pengarsipan surat pada Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur: 

 

Gambar 4. 6 Alur Dokumen Pengarsipan Surat 

 

Pada gambar alur dokumen pengarsipan surat di atas adalah bagaimana 

alur pengarsipan pada kegiatan proyek akhir yang dilaksanakan kurun waktu 

empat bulan pada bulan Januari-April tahun 2017. Berikut penjelasan bagaimana 

alur pengarsipan. Dalam alur dokumen pengarsipan surat terdapat tabel yang 

berisi karyawan, kepala sub bagian, dan administrasi. 

a. Mengarsipkan surat masuk. Karyawan menyerahkan file untuk diarsip dari 

perusahaan lain, yaitu surat masuk yang sudah diterima sebelumnya. Lalu 

akan diberikan kepada administrasi (penulis). Penulis menerima file dari 
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karyawan kemudian di simpan dan dijadikan satu folder. Lalu memilah atau 

dicek kembali oleh administrasi kemudian akan diberikan kepada Kepala Sub 

Bagian untuk dicek kembali. Jika semua sudah benar maka akan diberikan 

kepada administrasi (penulis) dan setelah itu akan disortir sesuai dengan 

tahun surat, lalu tahap selanjutnya akan dilakukan pengarsipan pada lemari 

penyimpanan. 

b. Mengarsip surat keluar adalah surat yang akan dikeluarkan untuk dikirim ke 

perusahaan lain, alurnya masih sama dengan mengarsip surat masuk. Setelah 

dari masing-masing sub bagian lalu akan diberikan kepada kepala sub bagian, 

lalu diberikan kepada administrasi dokumen tersebut dan bila sudah benar 

tidak ada revisi dari Kepala Sub Bagian maka dokumen bisa disimpan dalam 

lemari yang sudah disediakan. 

Dokumen-dokumen yang diarsip semua menggunakan sistem 

pengarsipan secara manual dan dilakukan sesuai dengan sistem tanggal 

(chronologis), setelah itu disimpan dalam lemari arsip, contohnya: filing cabinet 

dan lemari penyimpanan biasa. Metode ini sering digunakan pada Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, penyimpanan dokumen 

dilakukan ketika suatu dokumen sudah ditata dengan rapi dan benar. 

 

4.7 Alur Sistem Pengarsipan Surat 

 

Berikut adalah alur sistem pengarsipan surat pada Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur: 
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Gambar 4. 7 Alur Sistem Pengarsipan Surat 

 

Pada gambar alur sistem pengarsipan surat di atas adalah bagaimana alur 

sistem pengarsipan pada kegiatan proyek akhir yang dilaksanakan kurun waktu 

empat bulan pada bulan Januari-April tahun 2017. Berikut penjelasan bagaimana 

alur sistem pengarsipan. Dalam alur sistem pengarsipan surat terdapat tabel yang 

berisi karyawan, kepala sub bagian, dan administrasi. 

c. Mengarsipkan surat masuk. Karyawan menyerahkan file untuk diarsip dari 

perusahaan lain, yaitu surat masuk yang sudah diterima sebelumnya. Lalu 

akan diberikan kepada administrasi (penulis). Penulis menerima file dari 

karyawan kemudian di simpan dan dijadikan satu folder. Lalu memilah atau 

dicek kembali oleh administrasi kemudian akan diberikan kepada Kepala Sub 

Bagian untuk dicek kembali. Jika semua sudah benar maka akan diberikan 
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kepada administrasi (penulis) dan setelah itu akan disortir sesuai dengan 

tahun surat, lalu tahap selanjutnya akan dilakukan pengarsipan pada aplikasi 

pengarsipan menggunakan Microsoft Office Access. 

d. Mengarsip surat keluar adalah surat yang akan dikeluarkan untuk dikirim ke 

perusahaan lain, alurnya masih sama dengan mengarsip surat masuk. Setelah 

dari masing-masing sub bagian lalu akan diberikan kepada kepala sub bagian, 

lalu diberikan kepada administrasi dokumen tersebut dan bila sudah benar 

tidak ada revisi dari Kepala Sub Bagian, maka dokumen bisa disimpan 

melalui aplikasi pengarsipan. 

Dokumen-dokumen yang diarsip akan menggunakan aplikasi 

pengarsipan surat dengan Microsoft Office Access dan akan dilakukan sesuai 

dengan sistem tanggal (chronologis), setelah itu disimpan dalam aplikasi 

pengarsipan yang telah disediakan. 

 

4.8 Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Surat Dengan Microsoft Office Access 

 

Pembuatan aplikasi pengarsipan surat dengan menggunakan Microsoft 

Office Access bertujuan untuk lebih mengefektifkan dalam pengarsipan surat yang 

sebelumnya masih menggunakan ordner. Karena menggunakan ordner dirasa 

masih kurang efektif dan masih terbilang sedikit susah ketika mencari dokumen 

kembali. Maka dibuatlah aplikasi pengarsipan surat dengan menggunakan 

Microsoft Office Access agar lebih efektif, modern, dan dengan tampilan yang 

memudahkan untuk melakukan pengarsipan. 

Pada pembuatan aplikasi ini terdapat 6 macam form yang terdiri dari 

bentuk simpan, divisi, jenis arsip, karyawan, nomor surat dan transaksi 
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pengarsipan. Guna adanya beberapa macam form ini agar dapat terjadinya 

penyimpanan otomatis dari form satu ke form yang lain, dalam arti otomatis ini 

tidak harus mengetik ulang dari setiap surat yang akan diarsip, tetapi bisa 

langsung dibuat dengan cara memilih sesuai jenis arsip atau yang lainnya. 

 
Gambar 4. 8 Contoh form karyawan 

 

Gambar diatas adalah salah satu contoh form karyawan pada tanda panah 

terdapat sebuah pilihan surat tersebut berasal dari divisi mana, jika dari divisi 

perlengkapan maka bisa langsung klik sesuai dengan asal surat tersebut. 

Berikut adalah cara pembuatan form pengarsipan surat menggunakan 

Microsoft Office Access sebagai berikut: 

1. Membuat Database Baru 

Langkah pertama dalam penbuatan form pengarsipan surat adalah membuka 

aplikasi lalu rename dan klik create, maka akan terbuka jendela awal pada 

Microsoft Office Access. 

Langkah selanjutnya yaitu klik design view pada table untuk membuat table 

bentuk simpan pastikan field name sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu: kode 

simpan dan nama simpan. Maksudnya untuk kode simpan ini seperti pada 

pengarsipan menggunakan ordner yaitu kode untuk petunjuk dalam pengarsipan, 
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dan pada nama simpan sendiri maksudnya adalah dalam bentuk apakah dokumen 

tersebut contoh berupa fisik atau berupa file. 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Design View utnuk table bentuk simpan 

 

Setelah selesai membuat field name, type data pada setiap field name 

harus dirubah sesuai dengan type data masing-masing dari field name yang 

seharusnya, agar form yang telah dibuat nantinya akan sesuai dan tidak terjadi 

error pada saat memasukkan data kedalamnya. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Type Data pada Field Name 

 

Jika telah selesai mengganti satu per satu setiap type data sesuai dengan 

field name masing-masing, langkah selanjutnya pada kolom table bentuk simpan 

yang sedang aktif klik kanan dan pilih save lalu close. Dan jika ingin membuat 

table yang selanjutnya caranya masih tetap sama hanya mengganti field name 
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sesuai kebutuhan lalu sesuaikan type data. Jika sudah selesai semua baru bisa 

melakukan langkah selanjutnya. 

2. Membuat Form Sesuai dengan Desain View yang telah dibuat 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Form Karyawan 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Form Bentuk Simpan 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 
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Gambar 4. 13 Tampilan Form Divisi 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Form Jenis Arsip 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 
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Gambar 4. 15 Tampilan Form Nomor Surat 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Form Transaksi Pengarsipan 

Langkah selanjutnya setelah membuat semua table adalah membuat form 

pengarsipan surat. Pada pembuatan form dibuat dengan melalui design view yang 

telah dibuat sebelumnya atau melalui sebuah table yang telah dibuat. Cara yang 

pertama yaitu klik create dan pilih form design view. 

 

3. Mendesain Form Pengarsipan Surat 
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Desain form yang diberikan untuk input-an pengarsipan surat dibuat 

sederhana serta formal dengan pemberian warna hijau dan warna coklat sebagai 

background, serta diberikan logo perusahaan pada header sesuai dengan warna 

dan logo dari perusahaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) 

Jawa Timur. Pemberian warna dilakukan dengan cara klik kanan desain view dan 

fill colors pada bagian yang diinginkan. 

 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Setelah Diberi Warna pada form 

 

Untuk pemberian logo serta rename nama form pada header dilakukan 

dengan cara klik langsung pada nama untuk rename dan klik logo pada design 

untuk mengganti logo, lalu pilih logo pada folder penyimpanan logo sesuai 

dengan logo dari perusahaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 

(BBKSDA) Jawa Timur. Untuk pembuatan form selanjutnya sama dengan cara 

sebelumnya, hanya tampilan form saja yang sedikit berbeda atau yang sesuai 

dengan yang ada pada table yang telah dibuat. 

 

 

4. Penambahan Button untuk Mempermudah Penggunaan 
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Penambahan button ini diberikan untuk mempermudah penggunaan pada 

form pengarsipan surat. Dengan penambahan button seperti button find 

penggunaan lebih efektif dan bisa mempersingkat waktu untuk mencari 

pengarsipan surat menggunakan nomor surat, transaksi pengarsipan maupun yang 

lain sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari. Penambahan button untuk form 

pengarsipan surat adalah sebagai berikut: 

a. Button Record Operations 

Penambahan button record operations diberikan untuk melanjutkan form 

pengarsipan surat setelah di input, ke pengarsipan surat yang akan dimasukkan 

selanjutnya. Penambahan button record operations dilakukan dengan cara klik 

button pada design lalu klik dan tarik sesuai dengan yang di inginkan pada tempat 

yang diinginkan, secara otomatis akan muncul Command Button Wizard dan ikuti 

langkah selanjutnya. 

 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Command Button Wizard 
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Setelah itu, klik Save Record pada Command Button Wizard, lalu pilih 

tampilan button yang diinginkan dan klik Next, rename button lalu pilih Text lalu 

klik Finish. 

b. Button Record Operations 

Penambahan button record operations diberikan untuk menambah data. 

Penambahan button record operations ini dilakukan dengan cara yang sama 

seperti menambahkan button sebelumnya, yaitu klik button pada design lalu klik 

dan tarik sesuai dengan yang di inginkan pada tempat yang diinginkan, secara 

otomatis maka akan muncul Command Button Wizard. 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Command Button Wizard 

 

Selanjutnya, klik Add New Record pada Command Button Wizard, lalu 

pilih tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button lalu pilih Text 

lalu klik Finish. 

c. Button Form Operations 

Penambahan button form operations diberikan untuk menutup form 

pengarsipan surat. Penambahan button form operations ini dilakukan dengan cara 

yang sama seperti menambahkan button sebelumnya, yaitu klik button pada 
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design lalu klik dan tarik sesuai dengan yang diinginkan pada tempat yang 

diinginkan, secara otomatis akan muncul Command Button Wizard. 

 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Command Button Wizard 

 

Kemudian klik Close Form pada Command Button Wizard, lalu pilih 

tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button lalu pilih Text lalu 

klik Finish. 

Untuk pembuatan form selanjutnya caranya masih tetap sama seperti 

penjelasan diatas, dan pastikan sesuaikan dengan yang dibutuhkan. 

d. Button Next Record 

Penambahan button next record ini diberikan untuk melanjutkan form data 

surat masuk setelah di input, ke data surat masuk yang akan dimasukkan 

selanjutnya. Penambahan button next record dilakukan dengan cara klik Button 

pada Design lalu klik dan tarik sesuai dengan yang di inginkan pada tempat yang 

dikehendaki, secara otomatis akan muncul Command Button Wizard dan ikuti 

langkah selanjutnya. 
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Gambar 4. 21 Tampilan Command Button Wizard 

 

Setelah itu, klik Go To Next Record pada Command Button Wizard, lalu 

pilih tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button jika memilih 

Text lalu klik Finish. 

e. Button Previous Record 

Penambahan button previous record ini diberikan untuk mengembalikan 

data, ke data yang telah di input sebelumnya. Penambahan button previous record 

ini dilakukan dengan cara yang sama seperti menambahkan button next record, 

yaitu klik Button pada Design lalu klik dan tarik sesuai dengan yang di inginkan 

pada tempat yang dikehendaki, secara otomatis akan muncul Command Button 

Wizard. 
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Gambar 4. 22 Tampilan Command Button Wizard 

 

Selanjutnya, klik Go To Previous Record pada Command Button Wizard, 

lalu pilih tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button jika 

memilih Text lalu klik Finish. 

f. Button First Record 

Penambahan button first record diberikan untuk mengembalikan data ke 

data yang pertama kali di input, atau mengembalikan data ke data nomor urut 

pertama. Penambahan button first record ini dilakukan dengan cara yang sama 

seperti menambahkan button sebelumnya, yaitu klik Button pada Design lalu klik 

dan tarik sesuai dengan yang di inginkan pada tempat yang dikehendaki, secara 

otomatis akan muncul Command Button Wizard. 
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Gambar 4. 23 Tampilan Command Button Wizard 

 

Kemudian klik Go To First Record pada Command Button Wizard, lalu 

pilih tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button jika memilih 

Text lalu klik Finish. 

g. Button Last Record 

Penambahan button last record diberikan untuk mengembalikan data ke 

data yang terakhir kali di input, atau mengembalikan data ke data nomor urut 

terakhir. Penambahan button last record ini dilakukan dengan cara yang sama 

seperti menambahkan button sebelumnya, yaitu klik Button pada Design lalu klik 

dan tarik sesuai dengan yang di inginkan pada tempat yang dikehendaki, secara 

otomatis akan muncul Command Button Wizard. 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Command Button Wizard 

 

Setelah itu, klik Go Last Record pada Command Button Wizard, lalu pilih 

tampilan button yang di inginkan dan klik Next, rename button jika memilih Text 

lalu klik Finish. 
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Setelah semua dibuat langkah selanjutnya adalah membuat query dimana 

akan terjadi otomatis untuk dijadikan sebuah report. Untuk memulai membuat 

query pilih query design untuk mengisi yang akan dijadikan query. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Query 

 

Seperti pada gambar diatas adalah hasil dari pembuatan query, pada table 

yang terdapat digambar terlihat bahwa itu adalah sebuah pilihan mana saja yang 

akan dijadikan query dan jika sudah dipilih sesuai yang dibutuhkan lalu klik tanda 

run untuk disimpan dan langsung otomatis keluar seperti relationships. 

Selanjutnya adalah report langkah membuat report yaitu menggunakan 

report wizard yang mana akan muncul sebuah pilihan mana yang akan dijadikan 

sebuah report tetapi karena sebelumnya sudah membuat query maka pilih saja 

query untuk membuat report. 
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Gambar 4. 26 Tampilan Report 

 

Pada gambar diatas adalah report yang telah digabungkan dari query tadi 

dan bisa dilihat apa saja yang telah dilakukan selama 1 bulan dan bentuk apa saja 

penyimpanannya maupun bentuk dokumen tersebut. 

 

4.3.1 Relitionship 

 

 
Gambar 4. 27 Relationships 

 

Gambar diatas merupakan struktur table yaitu memiliki beberapa macam 

table. Table tersebut terdiri dari: 
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1. Table Divisi 

2. Table Karyawan 

3. Table Nomor Surat 

4. Table Bentuk Simpan 

5. Table Jenis Arsip Pengarsipan 

6. Table Transaksi 

Gambar diatas menunjukkan adanya garis penghubung dari table satu ke 

table yang lain, selain itu terdapat angka 1 dan simbol ∞ many. Maksudnya angka 

1 menunjukkan bahwa dalam 1 table bisa menghubungkan lebih dari 1 table, yang 

artinya bahwa simbol ∞ many ini menunjukkan bahwa table tersebut bisa 

terhubung lebih dari satu yaitu many. 

 

4.3.2 Struktur Table Data 

 

Adapun struktur table terdiri dari 

Nama Tabel : Nomor Surat 

Primary Key : - 

Fungsi  : Untuk memberikan nomor pada setiap surat 

Table 4.3 Struktur Tabel Nomor Surat 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Nomor Surat Text 255  

2 Sifat Surat Text 255  

3 Perihal Text 255  

4 Kepada Text 255  
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 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

5 Keterangan Text 255  

 

Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : Kode Karyawan 

Fungsi  : Untuk menindak lanjutkan kepada perdivisi 

Table 4.4 Struktur Tabel Karyawan 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Kode Karyawan Text 255 PK 

2 Nama Karyawan Text 255  

3 Kode Divisi Text 255  

 

Nama Tabel : Jenis Arsip 

Primary Key : Kode Jenis 

Fungsi  : Untuk membedakan jenis surat yang diarsip 

Table 4.5 Struktur Tabel Jenis Arsip 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Kode Jenis Text 255 PK 

2 Nama Jenis Text 255  

 

Nama Tabel : Divis 

Primary Key : Kode Divis 

Fungsi  : Untuk memberikan surat sesuai dengan divisi 

Table 4.6 Struktur Tabel Divisi 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 



27 

 

 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Kode Divisi Text 255 PK 

2 Nama Divisi Text 255  

3 Kepala Divisi Text 255  

 

Nama Tabel : Bentuk Simpan 

Primary Key : Kode Simpan 

Fungsi  : Untuk mempermudah dalam menyimpan surat 

Table 4.7 Struktur Tabel Bentuk Simpan 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Kode Simpan Text 255 PK 

2 Nama Simpan Text 255  

 

Nama Tabel : Transaksi Pengarsipan 

Primary Key : No Arsip 

Fungsi  : Untuk mempermudah dalam mencari arsip 

 

Table 4.8 Struktur Tabel Transaksi Pengarsipan 

 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

1 Tanggal Arsip Text 255  

2 No Arsip Text 255 PK 

3 Jenis Arsip Text 255  

4 No Dokumen Text 255  

5 Bentuk Simpan Text 255  
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 No Nama Field Type Table Size Keterangan 

6 Lokasi 

Penyimpanan 

Text 255  

7 Kode Divisi Text 255  

 

4.3.3 Interface Aplikasi 

 

Interface ini sebagai langkah selanjutnya dalam pembuatan aplikasi 

pengarsipan surat, selain itu membutuhkan ketelitian untuk bisa menghasilkan 

sebuah aplikasi yang sesuai dengan harapan. Warna tampilan yang diberikan pada 

desain pembuatan aplikasi atau sebuah form pengarsipan surat adalah warna hijau 

dan coklat sebagai background, dan diberikan logo perusahaan pada header sesuai 

dengan warna dan logo dari perusahaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam (BBKSDA) Jawa Timur, form ini dibuat dengan tampilan formal dan 

sederhana. 

 

Gambar 4. 28 Design Form Bentuk Simpan 

 

Form ini telah dibuat melalui sebuah table yang sebelumnya telah dibuat. 

Gambar diatas adalah design form yang akan dibuat, sebelum diberi warna dan 
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masih terlihat polos, sebelum akhirnya akan diberi warna hijau dan coklat sebagai 

background. Adanya penambahan sebuah warna sebagai background ini agar 

form tersebut tidak terlihat polos dan ketika membuka form sudah terlihat indah 

dan tidak terlihat polos seperti pada gambar 4.28. Untuk langkah senjutnya bila 

ingin menambah sebuah form yang lain caranya masih sama seperti pada gambar 

4.28 dan tetap diberi warna hijau dan coklat sebagai backround serta diberi logo 

perusahaan sebagai lambang pemilikan aplikasi pengarsipan pada unti Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

4.3.4 Implementasi 

 

 

Gambar 4. 29 Form Bentuk Simpan 
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Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.29, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 

Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 

 

Gambar 4. 30 Form Divisi 

Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.30, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 
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Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 

 

Gambar 4. 31 Form Jenis Arsip 

Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.31, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 

Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 
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Gambar 4. 32 Form Karyawan 

 

Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.32, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 

 

Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 
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Gambar 4. 33 Form Nomor Surat 

 

Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.33, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 

Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 

 

Gambar 4. 34 Form Transaksi Pengarsipan 

 

Setelah form didesign maka hasil dari mendesign form seperti pada 

gambar 4.34, pada diatas terlihat bahwa sudah diberi warna sesuai yang 

diinginkan dan menjadi lebih cantik tidak terlihat polos. Jika form telah selesai 

dibuat maka bisa langsung digunakan untuk proses pengarsipan surat maupun 

dokumen. Untuk mengisinya harus sesuai dengan yang akan diisi sesuai table atau 

form yang telah tersedia. 
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Dengan adanya aplikasi pengarsipan ini, maka pada saat melakukan arsip 

surat maupun dokumen tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan tidak lagi 

tertumpuk, dan bisa menjadi lebih rapi, efektif serta tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam melakukan pengarsipan surat maupun dokumen. 

 



35 

 

 

 


