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ABSTRAK 

   

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Divisi 

Regional V adalah salah satu divisi perusahaan telkom yang berada disurabaya. PT 

Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang sangat dicari 

oleh pelajar atau mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Pada prosesnya banyak mahasiswa yang mengalami beberapa 

kendala dalam proses pendaftaran, seperti permasalahan dokumen yang harus 

dilengkapi, waktu dan jarak bagi yang berada di luar kota surabaya. Proses 

pendaftaran atau penerimaan calon peserta Kerja Praktik pada PT Telkom Divisi 

Regional V untuk saat ini masih dilakukan secara manual sehingga masih 

memungkinkan terjadinya kesalahan.  

Dari masalah tersebut pihak Telkom yang ada pada Divisi Regional V Jawa 

Timur ingin mengimplementasikan aplikasi berbasis website untuk membantu 

proses pendaftaran calon peserta Kerja Praktik. Dengan tujuan agar setiap calon 

peserta yang mendaftarkan diri dapat mendaftar pada aplikasi yang sudah dibuat 

tanpa harus terlebih dahulu datang keperusahaan. 

 Berdasarkan hasil yang uji coba yang dilakukan dengan Officer 1 Digital 

Consumer, aplikasi dapat berjalan dengan baik untuk proses pendaftaran calon 

peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Telkom Divisi Regional V.  

Kata kunci: website ,aplikasi, pendaftaran.



 

viii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi saat ini telah menjadi bagian yang erat di dalam kehidupan manusia 

atau masyarakat. Hal ini disebabkan cepatnya pertumbuhan teknologi dan informasi 

yang modern. Di mana segala sesuatunya dituntut untuk lebih cepat dan mudah 

dalam memenuhi kebutuhan. Tidak hanya unutk mempermudah, tetapi keefektifan 

dan keakuratan diperlukan untuk mendapat hasil dari proses yang diinginkan. 

Teknologi dalam hal ini juga diharapkan dapat membatu manusia untuk 

memperoleh suatu kebutuhan dengan lebih efektif salah satunya dalam hal 

pembuatan aplikasi penerimaan dan pendaftaran mahasiswa. 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia 

merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia dengan  minat 

pelamar kerja tinggi untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Sama halnya bagi 

banyaknya kalangan pelajar baik itu siswa atau mahasiswa yang ingin mencari 

pengalaman di perusahaan tersebut dengan maksud mengikuti praktik kerja. 

Proses pendaftaran calon peserta PKL  pada PT. Telkom divisi regional V 

masih menggunakan proses manual di mana para peserta yang ingin mendaftar 

untuk mengikuti kegiatan Kerja Praktik diharuskan mengisi beberapa form 

pendaftaran dan menyerahkan proposal. Mahasiswa juga masih harus menunggu 

pemberitahuan dari prusahaan melalui email. Selain itu proses penerimaan 

mahasiswa masih dilakukan secara manual dengan melihat dokumen yang ada dan 
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tentu saja tidak sedikit, hal ini memungkinkan akan terjadinya kehilangan data dan 

sulit untuk mencarinya lagi serta memakan waktu. Dari permasalahan diatas dapat 

dilihat bahwa proses yang dilakukan masih terbilang manual. 

Oleh sebab itu dibutuhkan solusi yang diharap dapat membantu atau 

mempermudah dalam pemberian informasi dan penerimaan informasi. Dengan cara 

membuat sebuah aplikasi berbasis website sebagai media informasi dan penerima 

informasi tersebut. Mulai dari pemberian informasi akan perusahaan dan syarat agar 

dapat diterima di perusahaan serta penerima informasi yang di mana jika mahasiswa 

ingin mendaftarkan diri di perusahaan dapat melakukan pendaftaran secara online 

melalui website yang tersedia. Website ini juga memberikan kemudahan di mana 

bagi pendaftar dapat melakukan proses pendaftaran melalui platform elektronik 

mereka seperti smartphone, pc atau laptop. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi pendaftaran 

calon peserta Kerja Praktik berbasis website  pada PT. Telkom divisi regional V? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada rancang bangun aplikasi manajemen calon peserta Kerja 

Praktik berbasis website  pada PT. Telkom regional V adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini membahas tentang proses pendaftaran calon peserta PKL  pada 

PT. Telkom regional V. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan pada  PT. Telkom regional V. 

3. Aplikasi yang dibangun tidak menggunakan topoligi jaringan. 

4. Aplikasi berbasis website. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan Kerja Praktik adalah 

membuat Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta Praktik Kerja 

Lapangan Berbasis Website Pada PT. Telkom Indonesia Regional V.. 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat oleh PT.Telkom Indonesia Regional V 

dengan adanya website untuk pendaftaran calon peserta Kerja Praktik adalah : 

1. Proses pendaftaran yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. 

2. Mengurangi resiko kehilangan data peserta Kerja Praktik. 

3. Mengurangi limbah kertas 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini akan dijabarkan 

dalam setiap bab dengan pembagian sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, kontribusi Kerja Praktik bagi badan usaha/instansi, dan 

sistematik penulisan Laporan Kerja Praktik. 
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BAB II : Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini berisikan gambaran tentang sejarah perusahaan, visi dan 

misi, struktur organisasi, dan pembagian tugas pada masing-masing 

bagian dalam badan usaha atau instansi. 

BAB III : Landasan Teori 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai teori-teori pendukung yang 

digunakan dalam pembuatan website . 

BAB IV : Deskripsi Pekerjaan 

Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang akan digunakan, 

implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat, dan evaluasi 

terhadap sistem yang telah diuji coba. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi hasil kesimpulan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan 

saran-saran untuk penyempurnaan aplikasi di masa yang akan datang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profile PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi di Indonesia. 

Pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah sebesar 52,09% sedangkan 47,91% 

sisanya dikuasai publik. Dalam pembagian divisi regional pada PT. Telkom 

Indonesia terdapat tujuh wilayah, sebagai berikut: 

1.      Divisi Regional I Sumatera 

2.      Divisi Regional II Jakarta dan sekitarnya 

3.      Divisi Regional III Jawa Barat 

4.      Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

5.      Divisi Regional V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara 

6.      Divisi Regional VI Kalimantan 

 7.      Divisi Regional VII kawasan Timur yang meliputi: Sulawesi , Timor- 

          Timur, Maluku dan Irian Jaya. 

 Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. 
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 Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, 

TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan 

yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). Transformasi tersebut 

akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih lean (ramping) dan agile 

(lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang 

berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience 

yang berkualitas. Saat ini TelkomGroup mengelola 6 produk portofolio yang 

melayani empat segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan 

segmen konsumen lainnya 

2.2 Visi 

To become a leading Telecomunication, Information, Media, Edutainment and 

Service (“TIMES”) player in the region artinya Telkom berupaya menjadi 

perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecomunication, Information, 

Media, Edutainment dan Services di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan 

berlanjut kekawasan Asia Pasifik. 

2.3 Misi 

Telkom mempunyai misi memberikan layanan TIMES dengan harga yang 

kompetitif dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, 

berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas. 

Telkom akan mengelola bisnis melalui praktik-praktik terbaik dengan 

mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang 

kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling 

mendukung secara sinergis. 
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2.4 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
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2.6 Lokasi Perusahaan 

Jl. Raya Ketintang No.156, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 6023 

 

Gambar 2.3 Lokasi Perusahaan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas secara singkat landasan teori yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan Laporan Kerja Praktik dan menjelaskan tentang sistem 

yang terkait yaitu: rancang bangun, HTML, PHP dan lain sebagainya. 

3.1 Sistem Informasi 

 Menurut O’Brien (2013),Sistem informasi merupakan kombinasi taratur 

apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber 

daya data yang mengubah, mengumpulkan dan menyebarkan informasi pada suatu 

organisasi.  

Menurut Hartono (2012), Sistem informasi adalah sistem yang terdapat 

dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan harian, mendukung 

operasi, bersifat menajerial dan kegiatan strategi dalam organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan 

suatu sistem yang dapat memproses data menjadi informasi untuk mencapai tujuan 

tertentu yang dapat bermanfaat bagi penggunanya.  

3.2 Analisis Sistem 

 Menurut Kendall & Kendall (2013), Analisis sistem merupakan tahap dalam 

menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibuat. Perangkat atau teknik untuk 

menentukan kebutuhan sistem dengan menggunakan aliran data untuk menyusun 

daftar input, proses, dan output fungsi bisnis dalam bentuk grafik terstruktur. Dari 

diagram data tersebut dikembangkan suatu kamus data yang berisi daftar item data 
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yang digunakan dalam sistem dan spesifikasinya yang berupa tipe data atau 

constrainnya. 

 Menurut (Kendall, 2013),Dalam menganalisis kebutuhan untuk sistem 

dapat juga dilakukan dengan teknik wawancara untuk mendapat informasi seperti 

tujuan yang akan dicapai di masa mendatang. Jenis informasi berupa sikap-

sikap,perilaku,karakteristik, dan keyakinan beberapa orang dalam organisasi yang 

dapat terpengaruh oleh sistem, dapat diperoleh melalui penggunaan kuesioner. 

Dengan menggunakan kuesioner dapat diukur apa yang akan ditemukan dalam 

wawancara untuk menentukan luas atau terbatasnya sentiment yang diekspresikan 

dalam wawancara. 

3.3 Desain Sistem 

Menurut (Hartono, 2014), desain sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

 Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 

tahap ini menyangkut konfigurasi dari komponen perangkat lunak dan perangkat 

keras sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan rancang bangun 

yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis. 

 Berdasarkan beberapa difinisi di atas maka desain sistem dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

b. Pendefenisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

c. Persiapan dalam rancang bangun untuk implementasi. 

d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 
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e. Dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi. 

f. Termasuk konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras dari suatu sistem. 

3.4 Website 

 Menurut (Hidayat, 2010), website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah  

website  biasanya  dibangun  atas  banyak  halaman  website  yang  saling 

berhubungan. Jadi dapat dikatakan bahwa, pengertian website adalah kumpulan 

halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, 

animasi, suara, dan atau gabungan semuanya baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman website dengan halaman website lainnya disebut dengan hyperlink, 

sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

3.5 Database 

 Menurut (Connolly & Begg, 2010), basis data adalah suatu kumpulan 

logical data yang berhubungan dan deskripsi dari data tersebut yang dirancang 

untuk kebutuhan informasi suatu organisasi. Istilah lain basis data adalah kumpulan 

file yang saling terkait satu sama lain. Basis data tidak hanya merupakan kumpulan 

file, record pada setiap file harus memperbolehkan hubungan-hubungan untuk 

menyimpan file lain. 
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 Database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap 

dari suatu organisasi atau perusahaan yang teroganisir dan disimpan secara 

bersamaan dengan menggunakan metode tertentu menggunakan computer sehingga 

mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakainya. Penyusunan 

satu database digunakan untuk mengatasi masalah – masalah pada penyusunan data 

yaitu redudansi dan inkonsistensi data, multiple user, security, dan integrase. 

3.6 HTML Dan PHP 

 Menurut Anhar (2010), HTML adalah sebuah bahasa pemrograman web 

yang memiliki aturan tertentu dalam menuliskan kode-kode, sehingga browser 

dapat menampilkan informasi dengan kode-kode HTML tersebut. HTML 

mempunyai pengertian sebagai sekumpulan simbol-simbol yang dituliskan dalam 

sebuah file untuk menampilkan pada halaman website browser. 

Menurut Kustiyaningsih (2011), PHP merupakan skrip yang bersifat server-

side yang berarti dalam pengerjaan skrip dilakukan pada server, yang hasilnya akan 

dikirim kembali ke browser.  

Menurut Oktavian (2010), PHP adalah bahasa pemrograman yang berbasis 

kode-kode yang digunkan untuk mengolah data dan dikirim kembali ke browser 

menjadi kode HTML. 

  



 

13 
 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Telkom 

divisi regional V, maka didapatkan solusi aplikasi yang dapat mengurangi 

permasalahan yang ada. Hasil analisis kebutuhan dari aplikasi didapat dari data 

yang diperoleh pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Telkom 

divisi regional V. Permasalahan pada PT. Telkom Regional V yaitu pada proses 

pendaftaran calon peserta Kerja Praktik yang belum terkomputerisasi, sehingga 

pihak divisi sulit dalam mengelola data dari calon peserta yang akan ditempatkan 

pada divisi tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan diatas, dilakukannya beberapa kegiatan 

dalam pembuatan aplikasi sebagai berikut: 

a. Menganalisis sistem 

b. Merancang sistem 

c. Mengimplementasikan sistem 

d. Melakukan pembahasan terhadap implementasi sistem. 

4.2 Analisis Bisnis 

 Tahapan ini adalah tahapan di mana dilakukannya proses wawancara dan 

survey terkait proses yang berjalan saat ini dari perusahaan terkait mengenai proses 

pendaftaran calon peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Telkom 

Indonesia Regioanal V melalui bagian Human Resource Departement (HRD) yang 

akan melakukan proses penerimaan calon pendaftar dan peserta kegiatan Kerja 

Praktik pada waktunya. Setelah terkumpulnya data-data peserta tersebut akan 
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diberikan. Kemudian dilakukannya proses penempatan, di mana calon peserta Kerja 

Praktik akan dipilih dari pihak divisi untuk ditempatkan pada bagian divisi yang 

ada pada perusahaan dengan diberikan pembimbing masing-masing perdivisi. Jika 

calon peserta sudah diterima, maka calon peserta dapat langsung mengikuti 

kegiatan Kerja Praktik sesuai waktu yang ditentukan. 

4.3 Analisis Sistem 

 Pengumpulan data-data untuk penyelesaian aplikasi ini memerlukan 

kegiatan untuk memperoleh data, merancang, dan membangun program. Agar 

kegiatan tersebut tercapai, maka perlu dilaksanakannya: 

4.3.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah melihat dan mengamati secara 

langsung bagaimana kegiatan bisnis terjadi pada PT. Telkom Indonesia Regional V 

kemudian mencatat untuk dilakukannya kegiatan analisis. 

4.3.2 Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih jelas tentang 

kegiatan pihak Human Resource Departement (HRD) pada PT. Telkom Indonesia 

Regional V untuk aplikasi yang ingin dibangun 

4.3.3 Analisis proses bisnis 

 Analisis proses bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana alur dari proses bisnis yang akan diterapkan dalam aplikasi yang akan 

dibuat. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi proses bisnis, alur dari 

proses bisnis yaitu: 

1. User melakukan akses pada website untuk mendaftar sebagai calon peserta. 

2. User mengisi data diri pada halaman form pendaftaran. 
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3. Admin melihat daftar peserta yang masuk sebagai calon peserta. 

4. Admin melakukan seleksi dan memilih divisi yang untuk peserta. 

4.3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

data dan informasi yang digunakan ataupun dibutuhkan oleh pengguna aplikasi 

yang akan dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output yang diperoleh dari 

pengguna tersebut. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis dari aplikasi yang akan 

dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dapat menampilkan form untuk pendaftaran peserta. 

2. Sistem dapat menampilkan daftar peserta masuk. 

3. Sistem dapat menampilkan daftar peserta diterima. 

4. Sistem dapat mencetak surat keterangan tanda bukti peserta diterima. 

4.3.5 Kebutuhan Fungsional 

 Berdasarkan hasil: observasi, wawancara, analisis proses bisnis, dan analisis 

kebutuhan pengguna maka dapat dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional untuk 

aplikasi yang akan dibuat, yaitu:  

1. Sistem dapat menambahkan data calon peserta  

2. Sistem dapat menampilkan data calon peserta 

3. Sistem dapat menampilkan data data calon peserta yang sudah diterima 

4. Sistem dapat meanampilkan informasi detail calon peserta 

5. Sistem dapat melakukan approval pada peserta yang ingin diterima.  

6. Sistem dapat mencetak surat keterangan tanda terima calon peserta 

7. Aplikasi dapat mengakses database. 
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4.3.6 Kebutuhan Non-Fungsional 

 Berdasarkan wawancara dapat dilakukan identifikasi bahwa kebutuhan non-

fungsional untuk aplikasi yang akan dibuat, yaitu:  

1. Keamanan: Sistem aplikasi dan database dilengkapi password 

2. Keefektifan: Sistem ini bertujuan untuk mempermudah calon peserta dan 

admin dalam proses pendaftaran, seleksi, serta penerimaan peserta.  

4.4 Perancangan System 

Perancangan sistem yang dilakukan untuk Aplikasi Sistem Prabayar 

Berbasis website Pada PT. Telkom Indonesia yang terdiri dari Use Case, Activity 

Diagram, Flow Of Document, Sequence Diagram, dan Class Diagram. 

4.4.1 Use Case Aplikasi 

Berikut merupakan use case dari aplikasi pendaftaran calon peserta Kerja 

Praktik. Pada use case ini terdapat 3 actor yaitu Calon Peserta, Divisi dan HRD di 

generelasikan menjadi sebuah Admin. Seperti pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1 Use case Diagram aplikasi 
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4.4.2 Activity Diagram  

Diagram aktivitas (Activity Diagram) adalah sebuah cara untuk 

memodelkan aliran kerja (workflow) dari use case bisnis dalam bentuk grafik. 

Diagram aktivitas ini menunjukkan langkah-langkah dalam aliran kerja, titik 

keputusan dalam aliran kerja, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan 

masing-masing aktivitas, dan objek yang digunakan dalam aliran kerja. 

Berikut adalah simbol-simbol yang terdapat pada aktivitas diagram: 

Tabel 4. 1 Notasi Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Swinlane: Peranan yang melakukan 

aktivitas 

 

Keadaan awal: Menunjukkan dimana 

aliran kerja dimulai 

 

Aktivitas: Kegiatan dalam aliran kerja 

Transisi: Bagaimana aliran kerja 

berjalan dari satu aktivitas ke aktivitas 

lainnya 

 

Decision: Menunjukkan dimana 

keputusan harus dibuat. 

 

Sinkronisasi: Beberapa aktivitas 

berjalan secara bersamaan 

 

Keadaan akhir: Menunjukkan dimana 

aliran kerja diakhiri 
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Terdapat 5 tabel Activity Diagram dalam pembuatan aplikasi ini yaitu: 

a) Pendaftaran  

b) Login 

c) Seleksi Calon Peserta 

d) Manajemen Peserta 

e) Daftar Peserta Terpilih  

Berikut adalah gambar dari Activity Diagram untuk aplikasi Pendaftaran 

Calon Peserta Kerja Praktik Berbasis Website pada PT. Telkom Regional V:  

a) Actifity Diagram Pendaftaran 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Daftar 
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 Gambar 4.2 menggambarkan proses aktivitas pendaftaran pada website 

Pendaftaran Kerja Praktik. Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat validasi 

proses pengisian form peserta.. Jika pendaftaran selesai, sistem akan menampilkan 

tampilan website sukses. 

b) Activity Diagram Login  

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Login 

 Gambar 4.3 Activity Diagram Login Divisi atau Admin untuk mengakses 

website harus memasukkan username dan password kemudian sistem akan 

melakukan validasi jika berhasil login maka akan dilanjutkan kehalaman admin 

atau halaman divisi untuk akses pengelolaan daftar calon peserta Kerja Praktik. 
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c) Activity Diagram Seleksi Calon Peserta 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Mengelolah calon peserta 

 Gambar 4.4 Activity Diagram Mengelolah calon peserta adalah proses untuk 

seleksi peserta yang akan diterima atau tidak. Jika peserta diterima maka akan 

masuk keproses pengelolaan manajemen peserta. 
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d) Activity Diagram Manajemen Calon Peserta 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Manajemen Calon Peserta 

 Gambar 4. 5 Activity Diagram Manajemen Calon Peserta adalah gambaran 

dari proses manajemen pemilihan peserta pada bagian divisi untuk melakukan 

proses pemilian peserta yang akan ditempatkan. Pertama-tama bagian divisi harus 

login terlebih dahulu untuk masuk kehalaman list daftar calon peserta. Pada 

halaman ini admin perdivisi memilih calon peserta. Kemudian masuk kehalaman 

peserta yang telah dipilih untuk melihat daftar peserta terpilih. 
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e) Activity Diagram Daftar Calon Peserta Terpilh 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Daftar Calon Peserta Terpilih 

 Gambar 4.6 Activity diagram di atas, Calon peserta yang sudah terpilih pada 

perdivisi dapat kita lihat statusnya berada pada divisi mana dan pihak admin atau 

HRD dapat mencetak surat keterangan Kerja Praktik peserta yang nantinya 

digunakan sebagai alat konfirmasi dan bukti mengikuti Kerja Praktik. 
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4.4.3 Flow Of Document 

 Flow of Document di sini adalah sebuah tabel yang akan menjelaskan 

tentang alur untuk diterapkan pada Sequence Diagram yang akan dibuat. Terdiri 

dari nama, deskripsi, prasyarat, actor, kondisi akhir, dan alur. Alur di sini dibagi 

menjadi 3, yaitu normal, alternative, dan error. Normal adalah alur utama untuk 

sistem yang akan dibuat, Alternative adalah alur yang bisa dilakukan oleh actor 

ataupun sistem ketika alur normal tidak bisa dijalankan ataupun tidak sesuai. 

Sedangkan alur Error akan dijalankan ketika kedua alur tersebut tidak bisa 

dijalankan ataupun terdapat kesalahan pada sistem. 

 Terdapat 5 tabel Flow of Document dalam pembuatan aplikasi ini yaitu: 

a) Pendaftar 

b) Login  

c) List Daftar Calon Peserta 

d) Manajemen Calon Peserta 

e) Daftar Calon Peserta Terpilih 

Berikut adalah Flow of Document untuk aplikasi pendaftaran calon peserta Kerja 

Praktik pada PT. Telkom Regional V : 
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a) Pendaftaran 

Tabel 4. 2 Flow of Document Pendaftaran 

Nama Pendaftaran 

Deksripsi Calon peserta Kerja Praktik melakukan proses 

pendaftaran secara mandiri pada website. 

 

Prasyarat Memiliki koneksi internet untuk dapat mengakses 

 

Aktor Calon Peserta 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman berisi form pendaftaran 

yang harus diisi 

Alur Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Normal 1. Peserta Membuka 

halaman website 

pendaftaran calon 

peserta. 

 

2. Sistem menampilkan 

halaman dengan form 

pendaftaran. 

3. Peserta mengisi form 

pendaftaran calon 

peserta 

 

4. Sistem menyimpan 

form yang telah peserta 

isi 

 

 

5. Jika sukses sistem 

akan menampilkan 

halaman website berupa 

konfirmasi bahwa 

peserta sukses 

mendaftar. 

 

Alternatif Kesalahan dalam pengisian form 

 

Error Sistem tidak bisa melakukan pengecekan database 

karena koneksi gagal 

 

 

b) Login 

Tabel 4. 3 Flow of Document Login 

Nama Login 

Deksripsi Staf Admin atau HRD melakukan proses login agar 

bisa melakukan akses 

 

Prasyarat Memiliki akun yang sudah terdaftar pada database 
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Nama Login 

Aktor Admin 

 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman utama sesuai user yang 

melakukan login 

 

Alur Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Normal 1. Admin membuka 

halaman website login 

 

2. Sistem menampilkan 

halaman login 

3. Admin memasukkan 

data untuk login berupa 

Username dan 

Password 

4. Sistem melakukan 

pengecekan pada 

database apakah 

username dan password 

tersedia 

 

 

 

5. Jika username 

terdeteksi sebagai 

admin maka akan 

menampilkan halaman 

menu admin , jika login 

sebagai menajemen 

akan masuk pada 

halaman manajemen 

pemilihan 

 

Alternatif Username tidak terdapat pada database maka 

menampilkan text “Gagal Login” 

 

Error Sistem tidak bisa melakukan pengecekan database 

karena koneksi gagal 

 

 

c) Mengelola List Daftar Calon Peserta 

Tabel 4. 4 Flow of Document List Daftar Calon Peserta 

Nama List Daftar Calon Peserta 

Deksripsi Staf admin melakukan proses seleksi memasukkan 

daftar peserta kelist  

 

Prasyarat Sudah melakukan Login sebagai Admin dan punya 

hak akses 

 

Aktor Admin 

 

Kondisi Akhir Calon peserta berhasil diambil 
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Alur Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Normal 1. Admin melakukan 

login masuk kehalaman 

List Calon Peserta 

 

2. Sistem menampilkan 

halaman List Calon 

Peserta 

3. Admin dapat melihat 

calon peserta terdaftar, 

dan melakukan seleksi 

peserta 

 

4. Pada tampilan list 

peserta, peserta yang 

dipilih akan hilang 

masuk kebagian 

manajemen peserta 

 

Alternatif Peserta tidak diseleksi atau gagal dalam proses 

 

Error Sistem tidak bisa melakukan penyimpanan proses 

ataupun mengubah di karenakan tidak adanya 

koneksi 

 

 

d) Manajemen Calon Peserta 

Tabel 4. 5 Flow of Document Manajemen Calon Peserta 

Nama Manajemen Calon Peserta 

Deksripsi Tiap staf bagian divisi memilih peserta Kerja 

Praktik sesuai kreteria yang dibutuhkan. 

Prasyarat Sudah melakukan Login sebagai divisi bagian 

 

Aktor Admin Divisi 

Kondisi Akhir Peserta Kerja Praktik berhasil dipilih dan 

ditempatkan sesuai divisi yang memilih 

 

Alur Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Normal 1.Admin tiap divisi 

melakukan login 

 

 

2.Sistem menampilkan 

halam daftar peserta 

yang sudah 

mendaftarkan diri 

 

3. Admin divisi 

melakukan pemilihan 

peserta yang diinginkan 

4. Sistem akan 

menyimpan daftar 

peserta yang dipilih. 

 

Alternatif  

Error Sistem tidak bisa melakukan penyimpanan proses 

ataupun mengubah di karenakan tidak adanya 

koneksi 
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e) Daftar Peserta Terpilih 

Tabel 4. 6 Flow of Document Daftar Peserta Terpilih 

Nama Konfirmasi Piutang 

Deksripsi Admin melakukan proses login  

 

Prasyarat Sudah melakukan Login sebagai admin dan punya 

hak akses 

 

Aktor Admin 

 

Kondisi Akhir Peserta Kerja Praktik yang sudah terpilih berhasil 

tersimpan pada database 

 

Alur Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Normal 1. Admin masuk pada 

halaman daftar calon 

peserta yang sudah 

dipilih. 

2. Sistem menampilkan 

halaman dari website 

calon peserta yang 

sudah dipilih 

 

3. Admin dapat melihat 

detail peserta yang 

sudah dipilih. 

4. Sistem menampilkan 

detail peserta yang 

sudah dipilih 

 

5. Admin dapat 

menekan tombol print 

jika ingin mencetak atau 

mendownload surat 

keterangan Kerja 

Praktik 

 

6. Sistem akan 

membuka halaman 

dokumen surat 

keterangan Kerja 

Praktik 

Alternatif  

Error Sistem tidak bisa melakukan pemanggilan data 

database di karenakan tidak adanya koneksi 
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4.4.4 Sequence Diagram 

 Model Sequence Diagram ini menggambarkan rancangan interaksi antar 

objek di dalam dan sekitar sistem berupa message atau pesan juga menggambarkan 

scenario atau langkah yang dilakukan sebagai respon dari client untuk 

menghasilkan output.  

Terdapat beberapa notasi dalam Sequence Diagram. Notasi tersebut dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 7 Penjelasan Sequence Diagram 

 

Terdapat 5 Sequence Diagram dalam pembuatan website ini yaitu: 

a) Pendaftaran 

b) Login  

c) Seleksi Daftar Calon Peserta 

d) Manajemen Calon Peserta 

e) Daftar Calon Peserta Terpilih 

Gambar Penjelasan 

 

 

Notasi dengan actor element symbol digunakan 

ketika sebuah sequence diagram dimiliki sebuah 

usecase. 

 

Sebuah notasi yang memiliki element entity sebagai 

penyebutan system data. Contoh sebuah Database 

Customer. 

 

Boundary menunjukkan sebuah perbatasan antara 

element system dengan tampilan. Contoh: GUI 

atau tampilan yang dapat diakses. 

 Notasi control mengatur sebuah entity. Notasi ini 

mengorganisir dan menjelaskan interaksi antara 

boundary dengan entity sebagai pihak penghubung. 
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 Sequence Diagram dari aplikasi pendaftaran peserta Kerja Praktik berbasis 

website pada PT. Telkom Regional V terdiri sebagai berikut: 

a) Sequance Diagram Pendaftaran 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Pendaftaran 

 Pada Gambar 4.7 Diatas Sequence Diagram Pendaftar di atas. Proses 

pendaftaran dimulai dari actor atau calon peserta melakukan akses website masuk 

kehalaman website, kemudian sistem control menampilkan form pendaftaran 

,dilanjutkan oleh peserta untuk mengisi form pendaftaran dan menyimpan data 

pendaftar masuk ke database calon peserta , terakhir system akan menampilkan 

halaman konfirmasi. 
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b) Squance Diagram Login 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Login 

 Pada Gambar 4.8 Sequence Diagram Login. Proses dimulai dari Actor atau 

Admin membuka halaman website login, mengisi form login username dan 

password, system control akan mencek data atau melakukan verivikasi admin pada 

database ,jika benar dan data user yang dimaksud tersedia akan masuk kehalaman 

login admin jika salah login gagal. 

c) Sequance Diagram Seleksi Calon Peserta Kerja Praktik 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Seleksi Calon Peserta 
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 Pada Gambar 4.9 Sequence Diagram Daftar Peserta. Prosesnya adalah 

admin berhasil login dan masuk kehalaman utama admin, kemudian system control 

akan menampilkan halaman utama beserta list peserta , melakukan cek list pada 

daftar peserta dan seleksi yang kemudian masuk kemanajemen peserta. 

d) Squance Diagram Manajemen Peserta 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Manajemen peserta 

 Pada Gambar 4.10 Sequence Diagram Manajemen Peserta. Prosesnya 

adalah bagian divisi melakukan login, jika berhasil system akan menampilkan 

halaman manajement peserta ,dari sini bagian divisi dapat memilih peserta atau 

membatalkan pemilihan peserta Kerja Praktik kemudian menyimpan data peserta 

yang dipilih.  

  



32 
 

 
  

e) Squence Diagram Daftar Peserta Terpilih 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Daftar Peserta Terpilih 

 Pada Gambar 4.11 Sequence Diagram Daftar Peserta Terpilih. Proses nya 

adalah bagian admin melakukan login, jika berhasil system akan menampilkan 

halaman admin ,dari sini admin dapat masuk kehalaman list peserta yang sudah 

dipilih untuk Kerja Praktik kemudian menyimpan data peserta yang dipilih. 

4.4.5 Class Diagram 

 Class Diagram yaitu sebuah spesifikasi yang jika diinstalasi menghasilkan 

obje dan inti dari pengembangan desain berorientasi objek. Class Diagram 

digunakan untuk mengimplementasikan interface dari sebuah aplikasi yang akan 

dibuat dan diimplementasikan. Seperti pada Gambar 4.12 

Berikut class diagram dari website pendaftaran calon peserta Kerja Praktik pada  

PT. Telkom Regional V. :  
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a) Class Diagram Pendaftaran Calon Peserta Kerja Praktik 

 

Gambar 4. 12 Class Diagram Pendaftaran 

4.5 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem akan menjelaskan fungsi dari masing masing fitur 

aplikasi, penjelasan hardware, software, dan form yang terdapat pada aplikasi.  

a. Software Pendukung 

1. Operating System Microsoft Windows 7 atau di atasnya. 

2. Browser Mozilla Firefox/Chrome/Safari dsb. 

3. Xampp 
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b. Hardware Pendukung 

1. Processor Core i3 M 370 @ 2.40GHz atau di atasnya. 

2. Memori RAM 2.00 GB atau di atasnya. 

3. Koneksi internet 1 Mbps atau lebih tinggi. 

4.5.1 Desain Input dan Output 

 Desain Input dan Output adalah tahap pertama dari pembuatan aplikasi 

pendaftaran peserta Kerja Praktik berbasis website pada PT.Telkom Indonesia 

Regional V. Pada tahap ini user akan melihat gambaran tentang bagaimana sistem 

yang akan dibuat nantinya. 

 Dibawah ini merupakan desain dari program Rancang Bangun Aplikasi 

Pendaftaran Calon Peserta Kerja Praktik pada PT. Telkom Indonesia Regional V. 

1. Desain Halaman Utama Website Daftar Kerja Praktik 

 

Gambar 4. 13 Desain Halaman Utama 

 Form Login digunakan untuk pengecekan hak akses dari user. Pada halaman 

ini terdapat Informasi tentang perusahaan dan pada bagian bawah terdapat menu 

button daftar untuk masuk kehalaman website form daftar Kerja Praktik. 
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2. Desain Form Daftar Data Diri 

Pada desain halaman pendaftaran ini terdapat form untuk mengisi data diri 

yang nantinya digunakan oleh calon peserta Kerja Praktik untuk mengisi informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti Nis, Nama Lengkap ,Tempat tgl lahir, 

Jenis Kelamin, Alamat, Tingkat Pendidikan, Asal Sekolah, Jurusan, No HP, Email, 

Tgl Permohonan, Tgl Mulai, dan Tgl Selesai. Sedangkan pada bagian paling bawah 

dari form perndaftaran terdapat button menu simpan untuk menyimpan data yang 

sudah diisi dan kembali jika ingin membatalkan.  

 

Gambar 4. 14 Desain Form Pendaaftaran 
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3. Desain View Berhasi Daftar 

 Halaman akan menampilkan view untuk peserta yang sudah selesai mengisi 

form data diri. Tampilan view berisi ucapan terimakasih untuk peserta yang 

mendaftar dan beberapa informasi lainnya. 

Gambar 4. 15 Desain View  

4. Desain Halaman Login 

 Halaman desain Login merupakan rancangan halaman yang nantinya akan 

digunakan oleh admin atau pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan akses 

dan kelola sistem. 

Gambar 4. 16 Desain Halaman Login 
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5. Desain Halaman Daftar Calon Peserta  

 Halaman desain peserta merupakan rancangan yang berfungsi untuk 

menampilkan daftar calon peserta terdaftar yang belum terseleksi. Admin dapat 

menekan tombol yes jika ingin memilih peserta dan no jika tidak. 

Gambar 4. 17 Desain Halaman Daftar Calon Peserta 

.6. Desain Halaman Detail Peserta 

Pada halaman ini menampilkan data diri yang lengkap dari peserta PKL 

dengan menekan hiperlink pada kolom tabel “NIS”. Halaman ini menunjukan data 

diri lengkap dari calon peserta yang telah terdaftar. 

 

Gambar 4. 18 Detail Peserta 
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7. Desain  Halaman Peserta Kerja Praktik 

 Halaman desain peserta Kerja Praktik merupakan rancangan yang berfungsi 

untuk menampilkan daftar peserta yang telah melalui proses seleksi dan suda dipilih 

oleh divisi. Untuk mencetak surat keterangan tekan tombol print. 

 

Gambar 4. 19 Desain Halaman Peserta Kerja Praktik 

8. Surat Keterangan Kerja Praktik 

Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan sebagai bukti telah diterima 

sebagai peserta praktik kerja lapangan di PT.Telkom Divisi Regional V.  

 
Gambar 4. 20 Surat Keterangan Kerja Praktik
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4.5.2 Evaluasi dan Uji Coba 

Pada tahap ini uji coba pada aplikasi dilakukan untuk memastikan tidak ada 

kesalahan dalam pembuatan aplikasi sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. 

Metode untuk melakukan uji coba aplikasi ini menggunakan metode blackbox yaitu 

dilakukanya pengujian terhadap fitur dasar atau validasi data. Berikut adalah hasil 

dari uji coba aplikasi. Uji coba yang dilakukan antara lain: 

1. Uji Halaman Utama Dan Form Pendaftaran 

Berikut adalah tabel dari uji coba pada halaman utama. 

Tabel 4. 8 Uji Coba Login 

Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Output 

Membuka Halaman 

Utama Website dan 

Masuk Halaman Form 

Pendaftaran 

Menekan tombol 

Daftar yang 

terletak pada 

halaman utama 

dan Mengisi form 

data diri kemudian 

tekan tombol 

simpan. 

User bisa masuk 

kehalaman 

Utama dan dapat 

mengisi form 

pendaftaran juga 

berhasil 

menyimpan data 

diri calon 

peserta. 

Sukses 

 

2. Uji Login Admin 

Berikut adalah tabel dari uji coba pada Uji Login Admin. 

Tabel 4. 9 Uji Coba List Peserta PKL 

Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Output 

Masuk kehalaman 

Login 

Memasukan user 

name password 

pada form login 

Dapat 

menampilkan 

halaman utama 

Admin 

Sukses 
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3. Uji Daftar Peserta PKL dan Seleksi 

Berikut adalah tabel dari uji coba pada Daftar Peserta PKL. 

Tabel 4. 10 Uji Coba Pemilihan Peserta PKL 

Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

Melihat data peserta 

Kerja Praktik  yang 

sudah terdaftar dan 

melakukan seleksi 

Melihat daftar 

peserta Kerja 

Praktik kemudian 

menekan tombol 

yes untuk memilih 

peserta 

Dapat 

menampilkan 

data peserta 

Kerja Praktik Sukses 

 

4. Uji Manajemen Peserta yang dipilih 

Berikut adalah tabel dari uji coba pada menu peserta yang dipilih. 

Tabel 4. 11 Uji Coba Masuk Pada Menu Manajemen Peserta 

Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Output 

Divisi dapat masuk 

pada menu Peserta 

yang dipiliih 

Cari menu 

“Peserta yang 

Dipilih” kemudian 

tekan tombol menu 

“Peserta yang 

dipilih” 

Divisi dapat 

masuk pada 

menu daftar 

peserta untuk 

melihat semua 

peserta yang  

Sukses 

 

5. Uji Daftar Peserta Diterima 

Berikut adalah tabel dari uji coba pada daftar peserta  

Tabel 4. 12 Uji Coba pada daftar Peserta PKL 

Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Output 

Dapat melihat daftar 

peserta yang sudah 

diterima untuk Kerja 

Praktik di perusahaan 

Masuk pada 

halaman untuk 

melihat list 

peserta 

Daftar peserta 

yang sudah 

diterima dapat 

dilihat pada 

halaman website 

Sukses 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil perancangan, implementasi, dan uji coba Aplikasi 

yang telah dilaksanakan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam Rancang 

Bangun Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta Kerja Praktik Berbasis Website pada 

PT.Telekomunikasi Indonesia Regional V antara lain: 

1. Berdasarkan hasil uji coba running program, Aplikasi dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Aplikasi dapat mencetak surat keterangan PKL untuk dijadikan bukti bahwa 

telah diterima menjadi peserta PKL pada PT Telkom Divisi Regional V. 

3. Aplikasi dapat mencetak surat keterangan bahwa mahasiswa sudah diterima 

untuk melakukan Kerja Praktik di perusahaan. 

5.2 Saran 

 Untuk pengembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan beberapa 

saran antara lain sebagai berikut: 

1. Platform aplikasi dikembangkan ke arah mobile apps, baik itu android 

maupun IOS. 

2. Desain User Interface (UI) dari aplikasi dapat diperbaiki dan dikembangkan 

agar jadi lebih baik.



 

42 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anhar. (2010). PHP & MySql Secara Otodidak. Jakarta: PT Transedia. 

Connolly, T., & Begg, C. (2010). Database Systems A Practical Approach to 

Design, Implementation, and Management Fifth Edition. Boston: Perason 

Education. 

Hartono, J. (2012). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi 

Offest. 

Hartono, J. (2014). Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur 

Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offest. 

Kadir, A. (2014). Buku Pertama Belajar Pemrograman Untuk Pemula. Yogyakarta: 

Mediakom. 

Kendall, d. K. (2013). Analisis dan Perqancangan Sistem Jilid 1. Jakarta: 

Prenhallind. 

Kustiyaningsih, Y. (2011). Pemrograman Basis Data. Berbasis Web Menggunakan 

PHP & MySQL. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

O'Brien, J. (2013). Management Information System. 8th ed. New York: McGraw 

Hill. 

Oktavian, D. P. (2010). Menjadi Programmer Jempolan Menggunakan PHP. 

Yogyakarta: MediaKom. 

 


