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ABSTRAK 

  

 Bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memerlukan 

suatu aplikasi untuk menunjang kinerja anggota dalam melakukan pengarsipan 

inventaris barang. Aplikasi tersebut sangat diperlukan guna memberikan 

kemudahan kepada bagian pergudangan untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Maintenance pada bagian pergudangan Dinas Peternakan Jawa Timur 

khususnya pada proses pengarsipan surat keluar-masuk barang sangat dibutuhkan 

guna mengetahui alur masuk dan keluarnya barang ketika terjadi transaksi 

penerimaan maupun pengiriman barang. Masalah yang sering terjadi pada 

umumnya adalah kesalahan dalam pencatatan dan pencarian data barang masuk 

dan keluar dimana terjadi pada saat input ke dalam jurnal karena masih dilakukan 

secara manual. 

 Solusi yang bisa diterapkan guna mengatasi masalah terebut diantaranya 

adalah dengan memanfaatkan database sebagai media penyimpanan dan 

memanfaatkan aplikasi penunjang untuk mempermudah pekerjaan. Dengan 

adanya arsip tersimpan dan arsip yang tercetak. Hasil aplikasi tersebut lebih 

membantu untuk bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur baik 

dalam penyimpanan data yang akurat dan menghasilkan inovasi baru dari 

pengerjaan secara manual menjadi terotomatisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi ini, banyak perusahaan-perusahaan dan instansi-

instansi yang sudah menggunakan bantuan perangkat lunak atau aplikasi sebagai 

sarana mempermudah penyelesaian pekerjaan. Namun, masih ada beberapa 

perusahaan atau instansi yang belum sepenuhnya menggunakan bantuan 

perangkat lunak dalam proses penyelesaian pekerjaan. Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur termasuk salah satu instansi yang belum sepenuhnya menggunakan 

perangkat lunak sebagai penunjang pekerjaan terutama di bagian pergudangan 

 Bagian pergudangan Dinas Peternakan Jawa Timur, khususnya dalam 

melakukan pengarsipan inventaris barang masih menggunakan cara manual yaitu 

dengan  mencatat arus keluar-masuk barang ke dalam beberapa form, kemudian 

mencatatnya ke dalam buku. Hal tersebut sering menyebabkan terjadi kesalahan 

pencatatan data, memperpanjang waktu pencarian, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja anggota bagian 

pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, penulis berusaha 

memudahkan kinerja tersebut dengan cara merancang dan menghasilkan sebuah 

teknologi informasi berupa aplikasi pengarsipan disposisi surat keluar-masuk  

barang yang terotomatisasi. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan bagian 

pergudangan dalam mengolah data surat masuk dan keluar barang di Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur. 



 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas perlu dirumuskan suatu masalah. 

Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis dan menyusun aplikasi pengarsipan inventaris keluar-

masuk barang di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

2. Bagaimana membuat dan mendesain ulang kebutuhan sistem informasi 

pengarsipan  inventaris keluar-masuk barang di Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Bagaimana membuat pencetakan laporan sebagai arsip terlampir sesuai 

kebutuhan bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Dalam pengumpulan data fokus dalam ruang lingkup pengarsipan inventaris 

keluar-masuk barang yang dilakukan oleh bagian pergudangan Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

2. Pembahasan hanya mencakup masalah pengarsipan inventaris keluar-masuk 

barang yang dilakukan oleh bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur yang dilakukan setiap harinya. 

1.4 Tujuan Kerja Praktek  

 Tujuan penulis melakukan KP adalah sebagai berikut : 

1 Untuk memenuhi syarat Mata Kuliah Kerja Praktek (KP). 



2 Untuk mengembangkan dan mempraktekan ilmu-ilmu yang diperoleh selama 

studi di STIKOM Surabaya. 

3 Untuk menambah wawasan dan ilmu yang belum diperoleh sebelumnya di 

bangku kuliah. 

4 Belajar tepat waktu dan disiplin serta belajar untuk bisa merasakan bgaimana 

lingkungan kerja yang sesungguhnya. 

 Sedangkan tujuan KP di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah 

sebagai berikut : 

1 Merancang aplikasi pengarsipan sesuai dengan prosedur pengarsipan inventaris 

keluar-masuk barang yang ada di Dinas Peternakan. 

2 Membuat desain sistem yang mampu mencakup proses pencatatan barang yang 

keluar dan masuk di bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur setiap harinya dengan efektif dan efisien. 

3 Mendesain lembar pencetakan laporan yang dapat terhubung dengan aplikasi 

pengarsipan yang telah dibuat oleh penulis. 

1.5 Kontribusi 

 Beberapa hal yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktek di Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur antara lain: 

1. Aplikasi yang dibuat oleh penulis dapat digunakan sebagai perkembangan awal 

adanya pemanfaatan perangkat lunak untuk mempermudah pekerjaan bagian 

pergudangan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

2. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pengarsipan dapat dengan mudah 

disimpan baik dalam bentuk soft-copy maupun hard-copy sehingga bagian 



pergudangan di Dinas Peternakan dapat dengan mudah mengakses arsip setiap 

waktu.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan hasil Kerja Praktek di Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, kontribusi, dan 

sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek. 

BAB II   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan secara menyeluruh mengenai asal-usul Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur Surabaya mulai dari uraian 

perusahaan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, sampai 

tugas bidang Pergudangan. 

BAB III   LANDASAN TEORI 

Landasan ini menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan sebagai 

acuan analisis dan pemecahan permasalahan yang dibahas, sehingga 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan masalah.  

BAB IV   METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang perancangan desain perangkat lunak, kode-

kode program yang digunakan, database, desain kertas arsip dan 



implementasi yang telah dilakukan selama di Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

BAB V  PEMBAHASAN DAN HASIL 

Bab ini membahas tentang pengujian dari implementasi aplikasi 

pengarsipan inventarsi pergudangan di Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran agar dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

perbaikan maupun pengembangan di masa yang akan datang. 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Uraian  

 Pembangunan Peternakan Provinsi Jawa Timur selama ini  pada 

dasarnya memegang peranan penting dan strategis dalam membangun sektor 

pertanian, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pemasukan devisa 

negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga 

petani peternak serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka 

peningkatan kecerdasan bangsa, baik sumbangan langsung berupa kontribusi 

PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan 

devisa melalui ekspor maupun sumbangan tidak langsung seperti penciptaan 

kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis 

dengan subsektor dan sektor lainnya. 

      Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan daging untuk masyarakat  Jawa 

Timur sudah tercukupi dari daging beberapa komoditas yaitu bahan asal ternak 

berupa daging sapi, kambing, domba, itik dan ayam (ras dan buras); sedangkan 

untuk kalangan tertentu (hotel berbintang dan restoran)  yang membutuhkan 

daging kualitas tinggi masih dipenuhi dengan daging impor. Program jangka 

pendek  diperlukan impor sapi potong sedangkan program jangka panjang perlu 

dilakukan impor bibit ternak berkualitas, pelestarian plasma nutfah ternak Jawa 

Timur seperti sapi madura, sapi Jawa, domba ekor gemuk, kambing Peranakan 

Ettawa (PE), itik  Mojosari, dan Perbaikan kualitas sapi Madura dilakukan 



melalui  inseminasi buatan, perbaikan manajemen reproduksi, kualitas pakan dan 

sistem pemeliharaan; pengembangan  kemitraan ayam pedaging serta 

meningkatkan pengkajian-pengkajian bidang peternakan untuk memperoleh 

teknologi tepat guna bagi peternak pedesaan. 

      Komoditas unggas merupakan penyumbang produksi daging terbesar 

diantara komoditas lain, dengan adanya wabah penyakit flu burung kondisi ternak 

tersebut sangat kritis baik populasi, pemasaran maupun lingkungan. Secara 

menyebar unggas – unggas ini berada disekitar lingkungan penduduk, untuk 

mencegah semakin meluasnya penularan flu burung kepada manusia selain 

dilaksanakan vaksinasi, biosekuriti perlu dilakukan penataan ulang kawasan 

peternakan, dan tempat pemotongan unggas (TPU).  

      Sementara untuk kebutuhan susu akan dilakukan langkah-langkah 

strategis dalam bidang persusuan  yaitu meningkatkan keinginan masyarakat Jawa 

Timur untuk mengkonsumsi susu segar produksi lokal melalui promosi Gerakan 

Minum Susu bagi anak-anak sekolah SD yang dilaksanakan setiap tahun dan 

diharapkan pemerintah kabupaten/kota ikut berperan dalam promosi tersebut baik 

dalam pelaksanaan maupun pendanaan sehingga dapat  menciptakan kebutuhan 

masyarakat untuk mengkonsumsi susu segar atau pasteurisasi produk lokal. 

         Untuk meningkatkan jumlah produksi susu yang sehat dan berkualitas 

dilaksanakan penambahan kepemilikan ternak sapi perah  per Rumah Tangga 

Peternak dengan sapi-sapi impor yang berkualitas tinggi, selain pelayanan 

kesehatan hewan serta meningkatan kepemilikan peralatan panen (milk caw, alat 

pemerah) dan pasca panen  seperti cooling unit. Rencana Strategis SKPD 



Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 merupakan penjabaran 

rencana strategi pembangunan peternakan dan  sebagai acuan teknis dalam 

penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan peternakan di Jawa Timur,  

sehingga dituntut lebih optimal dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan secara 

prima kepada masyarakat peternakan di pedesaan. Untuk itu peranan 

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur tetap eksis menjadi 

andalan dalam mendukung perekonomian sektor pertanian di Provinsi Jawa 

Timur.  

 Rencana Stategik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 

2014  mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat (RPJMP),  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009 – 2014  di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur, 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pembangunan peternakan 

dan kesehatan hewan yang tercantum dalam RPJMD Jawa Timur termasuk dalam 

salah satu kegiatan pembangunan pertanian secara nasional yang dilaksanakan 

melalui 5 (lima) program prioritas dan 3 (tiga) program penunjang. Adapun 

program prioritas tersebut sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, 

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, 

3. Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis, 

4. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, 

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan Lainnya 



Sedangkan program penunjangnya adalah : 

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan/Peternakan, 

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, 

Perkebunan dan Peternakan, 

3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan dan Perikanan. 

     Kedudukan Renstra Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun  2009 – 

2014  merupakan penjabaran  rencana strategi pembangunan peternakan yang 

akan dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan berfungsi sebagai 

acuan teknis dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan peternakan 

di Jawa Timur. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014  

adalah  sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan peternakan di 

Jawa Timur supaya memberikan nuansa membangun pada semua unsur kekuatan 

dan faktor kunci keberhasilan dengan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan 

dan  sasaran pembangunan peternakan serta pelayanan kepada masyarakat yang 

didasarkan prinsip-prinsip “Good Goverrnance“, yaitu dengan menerapkan 

konsep-konsep perencanaan yang partisipasif, transparan, dan akuntabel  yang 

didasarkan pada pengembangan dan perumusan berbagai kebijakan publik yang 

progresif, taktis strategis serta perencanaan yang mampu mengoptimalkan semua 

potensi dan pelaku utama pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam visi, misi , 

tujuan dan sasaran pembangunan peternakan. 

2.2 Profil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yaitu : 



1. Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa 

Timur di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

2. Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah. 

3. Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

disentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan. 

4. Dinas Peternakan mempunyai fungsi : 

1. penyusunan perencanaan dalam pembangunan dibidang peternakan 

dan kesehatan hewan, 

2. pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan dan kesehatan 

hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, 

3. pengolahan data dan pengembangan serta penerapan teknologi tepat 

guna peternakan dan kesehatan hewan, 

4. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang peternakan dan kesehatan 

hewan, 

5. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan 

tugasnya, 

6. pelaksanaan bimbingan penyuluhan, 

7. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha 

tani, 

8. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). 



 

 

2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

VISI : 

 TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PETERNAK DAN 

PEMENUHAN KONSUMSI PROTEIN HEWANI MASYARAKAT MELALUI 

PENINGKATAN PRODUK PETERNAKAN YANG AMAN. 

MISI : 

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat peternak melalui 

kelembagaan yang tangguh dengan berperan aktif dalam merubah pola 

usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis. 

2. Mengembangkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi 

komoditas peternakan dan pengamanan ternak. 

3. Menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan didukung 

pembinaan berkelanjutan. 

4. Mengembangkan produk-produk unggulan yang berdaya saing 

menghadapi pasar global.  

5. Mendorong peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap 

perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan PDRB, lapangan kerja 

dan penanggulangan kemiskinan. 

TUJUAN : 

 Tujuan pembangunan peternakan Jawa Timur, merupakan tujuan yang 

terus berkelanjutan, antara lain: 



      

 

 a. Umum          

1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada 

pemanfaatan sumberdaya lokal untuk membangun peternakan yang 

berdaya lokal untuk membangun peternakan yang berdaya saing dan 

berkelanjutan. 

2. Membangun sistem peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan 

terhadap produk peternakan dan mensejahterakan peternak. 

     b. Khusus          

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak. 

2. Mengembangkan usaha budidaya untuk meningkatkan populasi, 

produktivitas dan produksi ternak. 

3. Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan. 

4. Meningkatkan jaminan keamanan pangan. 

5. Mempertahankan Jawa Timur menjadi gudang ternak nasional. 

     c. Sasaran Pembangunan Peternakan          

1. Meningkatnya kemampuan petani menghasilkan komoditas 

sumberdaya lokal berdaya saing tinggi. 

2. Ketersediaan pangan hewani di Jawa Timur dengan meningkatnya 

kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, 

produksi dan prduktivitas ternak. 



3. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan meningkatkan dan 

mempertahankan status kesehatan hewan. 

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dengan meningkatnya 

jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH. 

5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein yang berasal 

dari ternak. 

6. Terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat peternakan. 

2.4 Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah 

sebagai berikut : 



 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi yang terdapat di Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur. Pada kerja praktek ini kami membantu 

Sekretaris di bidang Tata Usaha (TU) yang menangani pengarsipan surat keluar 

dan masuk. 



2.5 Uraian dan Fungsi Pergudangan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur 

 Pergudangan mempunyai tugas menyimpan, mencatat melaksanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyimpanan barang masuk, 

keluar dan perlengkapan.  

 Adapun fungsi pergudangan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengelolaan dan penyimpanan barang. 

2. Pengelolaan barang dari kepegewaian. 

3. Pengelolaan keuangan guna perlengkapan yang dibutuhkan. 

4. Pengelolaan sumber perlengkapan. 

5. Pengelolaan urusan perlengkapan rumah tangga huna menjalin 

hubungan dengan masyarakat. 

6. Pelaksanan koordinasi penyusunan perlengkapan yang akan 

dikeluarkan. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

2.6 Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

2.6.1 Strategi Keberhasilan Organisasi 

 Strategi keberhasilan organisasi dalam menjalankan program yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:  

1. Ketrampilan dari Sumber Daya Manusia yang siap pakai; 

2. Sinkronisasi dan simplifikasi program kerja dan faktor 

pendukungnya; 



3. Kekuatan dan kesadaran hukum dan keadilan bagi pengguna 

maupun penyedia program; 

4. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan yang berkesinambungan 

antar instansi terkait; 

5. Mempunyai daya tarik terhadap investor untuk menanamkan 

modalnya; 

6. Digunakannya teknologi tepat guna yang menghasilkan efisiensi 

daan efektivitas produksi; 

7. Terciptanya kepastian pemasaran produk peternakan; 

8. Intensifnya pemasaran produk lokal dan regional; 

9. Tersedianya lembaga keuangan yang mampu membiayai investaasi 

yang dibutuhkan; 

10. Terdapatnya potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan 

sumber daya buatan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang 

masih belum termanfaatkan; 

11. Terbukanya peluang pembangunan kewilayahan terutama di wilayah 

kepulauan serta Kawasan Selatan Jawa Timur; 

12. Tersedianya potensi agribisnis yang cukup menonjol di Jawa Timur; 

13. Tersedianya potensi dan kemampuan industri bidang peternakan 

yang cukup besar. 



2.6.2 Kebijakan Pembangunan Peternakan & Kesehatan Hewan 

 Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan 

hewan Provinsi Jawa Timur. 

          a. Kebijaksanaan strategis          

1. Memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

”alat” untuk mempermudah mencapai tujuan; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik petani 

maupun aparat pendukungnya sebagai ”subjek”, dan ternak sebagai 

”objek” untuk keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan 

hewan; 

3. Mengembangkan fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi 

sebagai ”status” untuk menjalin jejaring kerja; 

4. Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai 

bentuk pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan 

untuk keamanan berusaha; 

5. Menciptakan mekanisme pasar sebagai ”iklim” niaga yang dapat 

menumbuhkan minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan; 

6. Memperluas potensi kapasitas tampung lahan sebagai basis ekologi 

untuk persiapan proses produksi dan reproduksi. 

          b. Kebijaksanaan teknis operasional           



1. Peningkatan ”pemberdayaan ekonomi rakyat peternakan” untuk 

meningkatkan produksi ternak dalam rangka swasembada daging 

tahun 2014; 

2. Peningkatan lanjutan program INTAN SEJATI menjadi SAPI 

BERLIAN; 

3. Peningkatan pengamanan ternak dari ”penyakit hewan” menular 

yang mewabah; 

4. Peningkatan pengendalian pemotongan ”hewan betina” produktif; 

5. Pengembangan ”standarisasi” tata niaga hewan, bahan asal hewan 

dan hasil bahan asal hewan; 

6. Pengembangan usaha perbaikan ”gizi” keluarga dengan gerakan 

”TELAGA SURGA” (Telur untuk Keluarga dan Susu untuk 

Keluarga); 

7. Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan dan 

kesehatan hewan; 

8. Pengembangan ”privatisasi” unit-unit usaha dan asosiasi di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan; 

9. Peningkatan ”investasi dan promosi” produk unggulan bidang 

peternakan dan kesehatan hewan. 

2.7 Kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

 Kegiatan secara terinci masing-masing program sebagaimana diatas, 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 



1.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatannya, yaitu : 

2.1.1. Pengembangan Kawasan Peternakan dan Perbibitan. 

2.1.2. Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat, dan 

peningkatan kualitas hasil peternakan. 

2.1.3. Peningkatan Populasi Ternak (Integrasi Ternak dan Komoditas 

Pertanian Lainnya). 

2.1.4.  Pengembangan budidaya ternak dan hewan Lainnya. 

2.1.5. Penumbuhan Peningkatan Prestasi Kelompok Tani Ternak dan 

Gemarampai. 

2.2.  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan 

kegiatannya, yaitu : 

2.2.1. Pengawasan Obat Hewan dan Residu. 

2.2.2.  Pemberdayaan Lab Keswan Type B Malang. 

2.2.3.  Pemberdayaan Lab Keswan Type B Tuban. 

2.2.4.  Pengamatan Penyakit Hewan Menular. 

2.2.5.  Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 

2.2.6.  Pengumpulan dan Pengolahan Data Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

2.2.7.  Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan. 

2.2.8.  Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan. 

2.2.9.  Pengawasan peredaran produk hewan non pangan. 

2.2.10. Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan. 



2.3.  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan  kegiatannya, 

yaitu:  

2.3.1.Optimalisasi Inseminasi Buatan (Sapi Berlian) 

2.3.2. Pemberdayaan Lab. Pakan dan pengembangan alat mesin peternakan 

2.3.3. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu. 

2.3.4. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri. 

2.3.5. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember. 

2.3.6. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban. 

2.3.7. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan. 

2.3.8. Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang. 

2.4.  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan  

kegiatannya, yaitu : 

2.4.1. Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan 

peternakan dan kesehatan hewan. 

2.4.2. Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi 

peternakan. 

2.4.3. Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan. 

 

2.5.  Program Pengembangan Agribisnis dengan  kegiatannya, yaitu : 

2.5.1. Pengembangan kawasan sentra perbibitan ternak di perdesaan 

 



BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Database 

3.1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Database 

 Database memiliki berbagai macam pengertian. Pengertian-pengertian 

tersebut sebagai berikut : 

1. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer   

secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 

komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

2. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan 

disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa  pengulangan  

(redundansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.  

3. Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan 

padasuatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. 

4. Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu 

organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara 

terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer 

sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan 

oleh para pengguna. 

 Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan, 

atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur 
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dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, penjelasan ini disebut skema. Skema 

menggambarkan obyek yang diwakili oleh suatu database, dan hubungan di 

antara obyek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau 

membuat model struktur database, biasanya dikenal sebagai database model atau 

model data. Model yang umum digunakan saat ini adalah model relasional yang 

menurut istilah mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang 

saling berhubungan dimana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang 

sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan 

antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang 

lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih 

eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. 

 Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program 

komputer  yaitu yang biasa kita sebut dengan software (perangkat lunak). 

Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database 

disebut Database Management System (DBMS) atau jika diterjemahkan  ke 

dalam bahasa indonesia berarti “Sistem Manajemen Basis Data”. DBMS terdiri 

dari dua komponen, yaitu Relational Database Management System (RDBMS) 

dan Overview of Database Management System (ODBMS). RDBMS meliputi 

Interface Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan 

Storage Engine. Sedangkan ODBMS meliputi Language Drivers,Query Engine, 

Transaction Engine, dan Storage Engine. Sedangkan untuk lavel dari software 

sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan kita untuk membuat 

sebuah database antara lain adalah High Level Software dan Low Level Software. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
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Yang termasuk di dalam High Level Software, antara lain seperti Microsoft SQL 

Server , Oracle, Sybase,  Interbase, XBase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft Access, dBase III, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro, Arago, Force, 

Recital, dbFast, dbXL,  Quicksilver , Clipper , FlagShip, Harbour , Visual dBase, 

dan Lotus Smart Suite Approach. Sedangkan yang termasuk di dalam Low Level 

Software antara lain Btrieve dan Tsunami Record Manager . 

3.1.2 Perangkat untuk Membuat Database 

 Database dapat diolah dengan menggunakan suatu program komputer 

yang biasa disebut software (perangkat lunak). Software yang digunakan untuk 

mengelola dan memanggil query database disebut Database Management System 

(DBMS). DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu Relational Database 

Management System (RDBMS) dan Overview of Database Managent System 

(ODBMS). RDBMS meliputi Interface Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, 

Relational Engine, dan Storage Engine. Sedangkan, ODBMS meliputi Language 

Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. 

 Sedangkan untuk level dari software tersebut sendiri, terdapat dual evel 

software yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah database antara lain 

Arago, Force, Racital, dbFast, dbXL, Quicksilver, Clipper, FlagShip, Harbour, 

Visual dBase, dan Lotus Smart Suite, Approach adalah High Level Software dan 

Low Level Software. High Level Software meliputi Microsoft SQL Server, Oracle, 

Sybase, Interbase, XBase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, 

dBase III, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro. Sedangkan, yang termasuk di dalam 

Low Level Software antara lain Btrieve dan Tsunami Record Manager. 
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3.1.3 Tipe Database 

 Database dibagi menjadi beberapa tipe. Terdapat 12 tipe database, 

antara lain sebagai berikut :  

1. Operational database 

Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk 

mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut 

Subject Area Database (SADB), transaksi database, dan produksi 

database. Contohnya : database pelanggan, database pribadi, 

database inventaris, akuntansi database. 

2. Analytical database 

Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari 

operasional yang dipilih dan database eksternal yang terdiri dari 

data dan informasi yang telah dirangkum. Dimana informasi 

tersebut adalah informasi yang paling dibutuhkan oleh sebuah 

organisasi manajemen dan End-user lainnya. Beberapa orang 

menyebut analitis multidimensi database sebagai database, 

manajemen database, atau informasi database. 

3. Data warehouse 

Sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-

tahun sebelumnya, data yang diambil dari berbagai database 

operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi 



sumber utama data yang telah diperiksa, diubah sesuai standar 

terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan 

pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. 

Perkembangan terakhir dari data warehouse adalah dipergunakan 

sebagai shared nothing architecture untuk memfasilitasi extreme 

scaling. 

4. Distributed database 

Ini adalah kelompok database kerja lokal dan departemen di kantor 

regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. 

Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operasional dan 

user database. 

5. End-user database 

Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh 

end-user di workstation mereka. Contohnya adalah koleksi 

dokumen dalam spreadsheet, word processing dan bahkan 

download file. 

6. External database 

Database ini menyediakan akses ke eksternal, data milik pribadi 

online tersedia untuk biaya bagi pengguna akhir dan organisasi dari 

layanan komersial. Akses ke kekayaan informasi dari database 

eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online komersial 

dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber internet. 

7. Hypermedia database on the web 



Merupakan kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang 

saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari home 

page dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran 

media seperti teks, grafik, gambar foto, klip video, audio, dan lain-

lain. 

8. Navigational database 

Dalam navigational database, queries menemukan benda terutama 

dengan mengikuti referensi dari objek lain. 

9. In-memory database 

In-memory database sangat bergantung pada memori utama untuk 

penyimpanan data komputer. Hal tersebut berbeda dengan system 

management database yang menggunakan disk bebasis mekanisme 

penyimpanan. 

10. Document-oriented database 

Document-oriented database merupakan program komputer yang 

dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini biasanya 

diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database 

relasional atau obyek database. Sebagai lawan dari database 

relasional, dokumen berbasis database tidak menyimpan data 

dalam tabel dengan ukuran seragam kolom untuk setiap record. 

Sebaliknya, mereka menyimpan setiap catatan sebagai dokumen 

yang memiliki karakteristik tertentu. Sejumlah bidang panjang 



apapun dapat ditambahkan ke dalam dokumen. Bidang tersebut 

juga dapat berisi beberapa bagian data. 

 

 

 

11. Real-time database 

Real-time database adalah sistem pengolahan yang dirancang 

untuk menangani beban kerja Negara yang dapat berubah terus-

menerus. Database ini berbeda dari database tradisional yang 

mengandung data secara kontinu, sebagaian besar tidak 

terpengaruh oleh waktu. Sebagai contoh, pasar saham berubah 

dengan cepat dan dinamis. Real-time processing berarti bahwa 

transaksi diproses cukup cepat. Real-time database yang berguna 

untuk akuntansi, perbankan, hukum, catatan medis, multimedia, 

control process, sistem reservasi, dan analisis data ilmiah. 

12. Relational Database 

Berdasarkan Standar Komputasi Bisnis sejak tahun 2009, 

relational database adalah database yang paling umum digunakan 

saat ini. Menggunakan tabel untuk informasi struktur sehingga 

mudah untuk melakukan pencarian. 

3.1.4 Model Database 

 Database mempunyai 2 (dua) varian model, yaitu : 

1. Post-relational database model 



Sebuah produk yang menawarkan model data yang lebih umum dari 

model relasional dan dikenal sebagai post-relational. Model data 

dalam produk tersebut mencakup hubungan tetapi tidak dibatasi oleh 

prinsip informasi yang mewakili semua informasi dengan nilai-nilai 

data yang berkaitan.  

 

2. Object database model 

Database ini dibuat dengan tujuam menghindari overhead untuk 

mengkonversi informasi atara bagian data di database (misal : baris 

dalam tabel) dan bagian di program aplikasi (biasanya sebagai obyek). 

3.2  ADODC 

 ADODC adalah komponen akses data yang disediakan Microsoft untuk 

mempermudah pengaksesan data melalui program yang telah dibuat dengan VB 

6.0. ADODC dapat menghubungkan data yang dibutuhkan dari database SQL 

Server maupun Microsoft Database Access lalu melakukan pengolahan data 

standar seperti menambah, menghapus, cari, hapus simpan dan lain-lain dengan 

program yang dibuat dengan VB 6.0. 

 ADODC bisa menjadi komponen pengikat data di database dengan 

kontrol pengolah data seperti textbox maupun kontrol MSHFlexGrid. Keunggulan 

menggunakan koneksi ADODC adalah semua database bisa dikoneksikan dengan 

ADODC dengan memilih provider database yang sesuai dengan database yang 

digunakan baik local database maupun database jaringan.  



3.3  ADODB 

 ADODB adalah singkatan dari Active Data Objects Data Base. ADODB 

merupakan sekelompok pustaka yang melakukan standarisasi untuk fungsi 

database dengan pemrograman VB 6.0. ADODB merupakan salah satu pustaka 

yang dapat kita manfaatkan sebagai layer abstraksi database. Fungsi utama 

ADODB adalah untuk menyembunyikan perbedaan database dan memberikan 

metode sederhana untuk melakukan query pada berbagai macam database dengan 

perubahan kode seminimal mungkin. 

 ADODB memiliki kelebihan-kelebihan dalam penggunaannya. 

Kelebihan ADODB adalah sebagai berikut: 

1. Mudah dimengerti oleh programmer Windows, karena bahasa yang 

digunakan hampir sama dengan Microsoft ADO. 

2. ADODB memiliki ekstension native untuk mempercepat proses. 

3. Handal dalam berbagai aplikasi nyata. 

4. Menyediakan kode pendukung untuk menangani insert dan update 

yang dapat diadaptasi ke berbagai database dengan cepat. 

5. Mudah digunakan pada database lain karena kode spesifik dari 

database tertentu diletakkan pada fungsi tersendiri sehingga tidak 

diperlukan adanya perubahan pada logik utama. 

6.  Mendukung banyak sekali database server. 

7.  Performance Monitoring dan tuning library. 



3.4  Microsoft Database Access 2003 

 Microsoft Database Access 2003 adalah salah satu program dari 

Microsoft Office yang dijalankan dengan menggunakan sistem operasi Windows 

yang berguna untuk penanganan data dan informasi secara struktural seperti 

membuat, menyimpan, merubah, dan meng-access-nya kembali dalam sebuah 

database.  

 Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam 

format  Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, 

Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar 

ODBC. Para pengguna/programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk 

mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks, sementara para 

programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan 

perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Access juga mendukung teknik-teknik 

pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam 

perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. 

 Access mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua 

tabel basis data, kueri, form, dan report disimpan di dalam berkas basis data 

miliknya (*.mdb). Untuk membuat Query, Access menggunakan Query Design 

Grid, sebuah program berbasis grafis yang mengizinkan para penggunanya untuk 

membuat query tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman SQL. Di dalam 

Query Design Grid, para pengguna dapat memperlihatkan tabel basis data sumber 

dari query, dan memilih field-field mana yang hendak dikembalikan oleh proses 

dengan mengklik dan menyeretnya ke dalam grid. Join juga dapat dibuat dengan 



cara mengklik dan menyeret field-field dalam tabel ke dalam field dalam tabel 

lainnya. 

3.5 Crystal Report 8.5 

 Crystal Report 8.5 merupakan program yang dapat digunakan untuk 

membuat, menganalisis, dan menerjemahkan informasi yang terkandung dalam 

database atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel. 

Crystal Report 8.5 memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut : 

1.Pembuatan laporannya tidak terlalu rumit sehingga memungkinkan 

pemrogram pemula sekalipun untuk membuat laporan tanpa harus 

melibatkan banyak kode pemrograman. 

2.Terintegrasi dengan berbagai bahasa pemrograman lain sehingga 

memungkinkan pemrogram memanfaatkannya dengan keahliannya. 

3.Fasilitas impor hasil laporan yang mendukung format yang populer 

seperti Microsoft Word, Excel, Access, Adobe Portable Document 

Format (PDF), HTML dan sebagainya. 

 Elemen layar Crystal Report 8.5 tidak jauh dengan elemen layar Data 

Report (salah satu fasilitas default yang disediaakan Microsoft Visual Basic untuk 

membuat laporan). Hanya saja Crystal Report 8.5 dilengkapi dengan fasilitas 

yang lebih banyak untuk mengembangkan berbagai jenis laporan. 



BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Document flow 

 Document flow yaitu bagian yang memiliki arus dkumen secara 

menyeluruh dari suatu system yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang 

terdapat di dalam sistem. Adapun document flow untuk proses pengarsipan surat 

masuk dan keluar barang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat 

pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Document Flow Aplikasi pengarsipan 

 Dari gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa aplikasi pengarsipan 

dimulai dati adanya proses login yang dilakukan oleh anggota bagian 

pergudangan yang bertugas melakukan pengarsipan surat masuk dan keluar 

barang. Setelah login, maka akan masuk ke dalam proses surat pergudangan yang 

kemudian mengisi form surat pergudangan, yang kemudian data akan disimpan 

dalam database. Setelah melakukan proses tersebut data masuk di lembar Crystal 

Report dan kemudian siap dicetak. 

4.2 Entity Relationship (ER) Model 

 ER Model merupakan model data tingkat tinggi yang populer untuk 

membuat model data relasional. Model ini dengan sujumlah variasinya sering kali 

digunakan dalam desain secara konseptual dari aplikasi database. ER Model yang 

digunakan untuk media penyimpanan (database) pengarsipan surat masuk dan 

keluar Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

 



Gambar 4.2 ER Model Aplikasi Pengarsipan 

Data-data yang telah disimpan, akan tersimpan di dalam sebuah database. 

Pada aplikasi ini, penulis membuat sebuah database  dengan nama 

DNS_PETERNAKAN.mdb.Database tersebut memiliki tabel sesuai dengan 

masing-masing form penyimpanan yang ada pada aplikasi. Tabel tersebut sesuai 

dengan gambar 4.2 di atas adalah sebagai berikut. 

4.3 Membuat Desain Perangkat Lunak  Menggunakan VB 6.0 

 Program pengarsipan surat keluar-masuk barang memerlukan beberapa 

form sesuai dengan form-form yang dibutuhkan oleh bagian Tata Usaha Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur. Desain-desain form yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Form Login 

 



Gambar 4.3 Form Login 

 Gambar di atas adalah form login yang digunakan sebagai tampilan awal. 

Form tersebut dibuat untuk tujuan keamanan, dengan user sesuai dengan orang-

orang yang berada di bagian Pergudangan. 

2. Form Menu Surat Barang 

 

Gambar 4.4 Form Menu Surat Barang 

 Gambar di atas adalah menu utama dengan surat barang yang akan di 

jadikan arsip.  

 

 

 

 

 



 

 

4.4 Membuat Database sebagai Penampung Data 

 Untuk menampung data-data yang akan diolah diperlukan sebuah 

database sebagai media penyimpanan sementara. Pengarsipan surat keluar-masuk 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memelukan satu database dengan tabel-

tabel sebagai berikut : 

1. DNS_PETERNAKAN. 

 Adapun tabel-tabel database tersebut sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 Database Pergudangan Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur  

 Tabel-tabel dalam database di atas memiliki record-record sesuai 

dengan yang ada pada tampilan program VB 6.0 yang telah dibuat. Adapun 

record tersebut adalah sebagai berikut : 

No_urut,Kepada_daerah_unit,tanggal_penyerahan_barang_permintaan, 

Barang_diterima_dari_gudang,Nama_barang,Kode_barang,Satuan, 



JB_angka, JB_huruf, Jumlah_huruf, Daerah_unit, Nama_yang_menerima, 

NIP_yang_menerima,Pangkat_yang_mengetahui, 

Jabatan_yang_mengetahui,Nama_rangkap_bendaharawan_barang, 

NIP_rangkap_bendaharawan_barang,Pangkat_rangkap_bendaharawan_ba

rang, Dibuat_di_Srabaya. 

4.5 Membuat Desain Form Cetak dengan Crystal Report 8.5 

 Data-data yang telah tersimpan akan dicetak sebagai arsip tertulis. Oleh 

karena program yang dibuat menggunakan VB 6.0 dan menggunakan 

penyimpanan Microsoft Database Access 2007, maka digunakan desain Crystal 

Report 8.5 yang kompatibel dengan kedua perangkat lunak tersebut. 

 Desain-desain lembar cetak yang dibuat sesuai dengan tampilan arsip 

yang telah ditentukan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Desain-desain 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Lembar surat barang  



 

 

Gambar 4.6 Lembar Surat Barang 

 

4.6 Melakukan Koneksi Program dengan Database 

 Sebelum melakukan pengkodean program untuk instruksi aplikasi yang 

dibuat, untuk menghubungkan pengolahan data baik menyimpan ke database 

maupun mencari data  dari database maka form-form yang dibuat dengan VB 6.0 



harus dihubungkan dengan database yang bersangkutan yaitu 

tu_dnspeternakan.mdb. Adapun cara menghubungkannya adalah sebagai berikut : 

1. Tambahkan komponen ADODC pada setiap form yang berhubungan 

dengan aktifitas pengolahan data.  

2. Klik komponen ADODC. 

3. Lakukan pengaturan pada Connection String sebagai berikut : 

 

Gambar 4.7 Connection String 

4. Lakukan pada form surat masuk barang yang menggunakan 

komponen ADODC. 

 Masing-masing pengaturan sesuai dengan database yang dibutuhkan. 

Sehingga, program dapat melakukan pengolahan data secara otomatis setelah 

dijalankan. Tanpa adanya koneksi tersebut, aplikasi yang dibuat tidak akan 

berjalan. 

4.7 Melakukan Koneksi Crystal Report 8.5 dengan VB 6.0 

 Aplikasi yang dibuat, juga diharapkan dapat digunakan untuk mencetak 

arsip secara tertulis. Perangkat lunak penunjang yang digunakan adalah Crystal 



Report 8.5. Dalam implementasinya, Crystal Report 8.5 tersebut dihubungkan 

pada form surat masuk barang yang memiliki tugas untuk menghasilkan arsip 

tertulis. 

 Langkah-langkah pengaturannya adalah sebagai berikut : 

1. Tambahkan komponen Crystal Report pada setiap form yang 

memiliki tugas untuk menghasilkan arsip tertulis.  

2. Klik komponen Crystal Report tersebut. 

3. Lakukan pengaturan pada Report Filename sebagai berikut : 

 

Gambar 4.8 Report Filename 

4. Lakukan pada form surat barang yang menggunakan komponen 

Crystal Report. 

4.8 Melakukan Pengkodean pada Setiap Form Aplikasi 

 Pengkodean aplikasi dilakukan secara bertahap pada setiap form yang 

dibuat. Pengkodean dimulai dari form login, menu, jenis surat masuk, disposisi 



masuk, disposisi sekretaris, pengantar dalam, kartu surat masuk, dan kartu surat 

keluar.  

 Langkah-langkah pengkodean pada aplikasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengkodean form login 

 Kode-kode instruksi yang diimplementasikan pada form login adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Private Sub Command1_Click() 

 

Select Case Text1.Text 

    Case Is = "totok" 

    Password = "dinaspeternakan" 

 

Case Else 

MsgBox "Not Permit ....." 

 

End Select 

 

If Text2.Text = Password Then 

MsgBox "Login Success" 

Form1.Show 

Form2.Hide 

Else 

MsgBox "Username and password is not correct" 

End If 

Text1.Text = "" 

Text2.Text = "" 

 

 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

2. Pengkodean form surat barang 

 Kode-kode instruksi yang diimplementasikan pada form menu adalah 

sebagai berikut : 

Public Conn As New ADODB.Connection 

Public Sub koneksi_database() 

    On Error GoTo NoConn 

    With Conn 

        If .State = adStateOpen Then Exit Sub 

        .CursorLocation = adUseClient 



        .ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security 

Info=False;User ID=dba;Data Source=" 

 

Public Sub koneksi() 

On Error GoTo konekErr 

 

If Conn.State = 1 Then Conn.Close 

Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + 

"\dinas_peternakan_gudang.mdb;Persist Security Info=False" 

Exit Sub 

 

konekErr: 

    MsgBox "Gagal menghubungkan ke Database ! Kesalahan pada : " & 

Err.Description, vbCritical, "Peringatan" 

End Sub 

 

Private Sub Adodc1_WillMove(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, 

adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 

 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

Mnomor = InputBox("Masukkan Kode Barang yang Dicari", "Information") 

Dim mkriteria As String 

If Mnomor <> "" Then 

    mkriteria = "Kode_Barang" & "=" & "" & Mnomor & "" 

     

    With Adodc1.Recordset 

    On Error Resume Next 

    .Find mkriteria, , adSearchForward, 1 

         

'    If Mnomor = Mnomor Then 

     

        Call koneksi 

        Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=" + App.Path + "\tu_dnspeternakan.mdb;Persist Security Info=False" 

        Adodc1.RecordSource = "Select Kepada_daerah_unit, 

Tanggal_penyerahan_barang_permintaan, Barang_diterima_dari_gudang, 

Nama_barang, Kode_barang, Satuan, JB_angka, JB_huruf, Jumlah_harga, 

Daerah_unit, Nama_yang_menerima, NIP_yang_menerima, 

Pangkat_yang_menerima, Nama_yang_mengetahui, NIP_yang_mengetahui, 

Pangkat_yang_mengetahui, Jabatan_yang_mengetahui, 

Nama_rangkap_bendaharawan_barang, NIP_rangkap_bendaharawan_barang, 

Pangkat_rangkap_bendaharawan_barang, Dibuat_di_Surabaya from 

DNS_PETERNAKAN where Kode_barang = '" & Mnomor & "'" 

        'Adodc2.Refresh 

         

        Text3.Text = Adodc1.Recordset!kepada_daerah_unit 

        tanggal = 

CStr(Adodc1.Recordset!Tanggal_penyerahan_barang_permintaan) 

         

        If Mid(tanggal, 2, 1) = "/" Then 

            Tgl = "0" + Left(tanggal, 1) 

             

            If Mid(tanggal, 4, 1) = "/" Then 

            Bulan = "0" + Mid(tanggal, 3, 1) 

            ElseIf Mid(tanggal, 5, 1) = "/" Then 

            Bulan = Mid(tanggal, 3, 2) 

            End If 

        ElseIf Mid(tanggal, 3, 1) = "/" Then 

            Tgl = Left(tanggal, 2) 

             

            If Mid(tanggal, 5, 1) = "/" Then 

            Bulan = "0" + Mid(tanggal, 4, 1) 

            ElseIf Mid(tanggal, 6, 1) = "/" Then 

            Bulan = Mid(tanggal, 4, 2) 

            End If 

        End If 

         

        Tahun = Right(tanggal, 4) 

         



        Text5.Text = Adodc1.Recordset!barang_diterima_dari_gudang 

        Text6.Text = Adodc1.Recordset!nama_barang 

        Text4.Text = Adodc1.Recordset!kode_barang 

        Text7.Text = Adodc1.Recordset!satuan 

        Text9.Text = Adodc1.Recordset!JB_angka 

        Text10.Text = Adodc1.Recordset!JB_huruf 

        Text11.Text = Adodc1.Recordset!jumlah_harga 

        Text12.Text = Adodc1.Recordset!daerah_unit 

        Text13.Text = Adodc1.Recordset!Nama_yang_menerima 

        Text14.Text = Adodc1.Recordset!NIP_yang_menerima 

        Text15.Text = Adodc1.Recordset!Pangkat_yang_menerima 

        Text16.Text = Adodc1.Recordset!Nama_yang_mengetahui 

        Text17.Text = Adodc1.Recordset!NIP_yang_mengetahui 

        Text18.Text = Adodc1.Recordset!Pangkat_yang_mengetahui 

        Text19.Text = Adodc1.Recordset!Jabatan_yang_mengetahui 

        Text20.Text = Adodc1.Recordset!Nama_rangkap_bendaharawan_barang 

        Text21.Text = Adodc1.Recordset!NIP_rangkap_bendaharawan_barang 

        Text22.Text = 

Adodc1.Recordset!Pangkat_rangkap_bendaharawan_barang 

        tanggal1 = CStr(Adodc1.Recordset!Dibuat_di_Surabaya) 

            If Mid(tanggal1, 2, 1) = "/" Then 

            Combo3 = "0" + Left(tanggal, 1) 

             

            If Mid(tanggal1, 4, 1) = "/" Then 

            Combo2 = "0" + Mid(tanggal1, 3, 1) 

            ElseIf Mid(tanggal1, 5, 1) = "/" Then 

            Combo3 = Mid(tanggal1, 3, 2) 

            End If 

        ElseIf Mid(tanggal1, 3, 1) = "/" Then 

            Combo3 = Left(tanggal1, 2) 

             

            If Mid(tanggal1, 5, 1) = "/" Then 

            Combo2 = "0" + Mid(tanggal1, 4, 1) 

            ElseIf Mid(tanggal1, 6, 1) = "/" Then 

            Combo2 = Mid(tanggal1, 4, 2) 

            End If 

        End If 

         

        Combo1 = Right(tanggal1, 4) 

             

 

         

    On Error GoTo 0 

     

    If .EOF Then 

     

        MsgBox "Data Tidak Ditemukan !!" 

         

    End If 

     

    End With 

End If 

 

 

 

End Sub 

 

Private Sub Text23_Change() 

 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

CrystalReport1.SelectionFormula = "{DNS_PETERNAKAN.Kode_barang}='" & 

Text4 & "'" 

CrystalReport1.WindowState = crptMaximized 

CrystalReport1.RetrieveDataFiles 

CrystalReport1.Action = 1 

 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

Dim tanggal As String 



Dim tglterima As String 

tanggal = Tgl & "/" & Bulan & "/" + Tahun 

 

'Adodc2.Recordset.Open 

Adodc1.Recordset.AddNew 

'perintah untuk menyimpan data yang di inputkan pada textbox ke dalam 

field database 

Adodc1.Recordset!kepada_daerah_unit = Text3.Text 

Adodc1.Recordset!Tanggal_penyerahan_barang_permintaan = tanggal 

Adodc1.Recordset!barang_diterima_dari_gudang = Text5.Text 

Adodc1.Recordset!nama_barang = Text6.Text 

Adodc1.Recordset!kode_barang = Text4.Text 

Adodc1.Recordset!satuan = Text7.Text 

Adodc1.Recordset!JB_angka = Text9.Text 

Adodc1.Recordset!JB_huruf = Text10.Text 

Adodc1.Recordset!jumlah_harga = Text11.Text 

Adodc1.Recordset!daerah_unit = Text12.Text 

Adodc1.Recordset!Nama_yang_menerima = Text13.Text 

Adodc1.Recordset!NIP_yang_menerima = Text14.Text 

Adodc1.Recordset!Pangkat_yang_menerima = Text15.Text 

Adodc1.Recordset!Nama_yang_mengetahui = Text16.Text 

Adodc1.Recordset!NIP_yang_mengetahui = Text17.Text 

Adodc1.Recordset!Pangkat_yang_mengetahui = Text18.Text 

Adodc1.Recordset!Jabatan_yang_mengetahui = Text19.Text 

Adodc1.Recordset!Nama_rangkap_bendaharawan_barang = Text20.Text 

Adodc1.Recordset!NIP_rangkap_bendaharawan_barang = Text21.Text 

Adodc1.Recordset!Pangkat_rangkap_bendaharawan_barang = Text22.Text 

Adodc1.Recordset!Dibuat_di_Surabaya = tanggal 

 

'update = perintah untuk mengupdate data yang telah ditambahkan 

Adodc1.Recordset.Update 

'perintah untuk merefresh grid ketika data sudah ditambahkan 

DataGrid1.Refresh 

'perintah untuk mengkosongkan textbox setelah data disimpan 

 

End Sub 

 

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 

 

End Sub 

 

Private Sub Text1_Change() 

Text1.Text = "Bend. 29" 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub Command5_Click() 

Text1.Text = "" 

Text2.Text = "" 

Text3.Text = "" 

Text4.Text = "" 

Tgl = "Tgl" 

Bulan = "Bulan" 

Tahun = "Tahun" 

Text5.Text = "" 

Text6.Text = "" 

Text7.Text = "" 

Text8.Text = "" 

Text9.Text = "" 

Text10.Text = "" 

Text11.Text = "" 

Text12.Text = "" 

Text13.Text = "" 

Text14.Text = "" 

Text15.Text = "" 

Text16.Text = "" 

Text17.Text = "" 

Text18.Text = "" 



Text19.Text = "" 

Text20.Text = "" 

Text21.Text = "" 

Text22.Text = "" 

End Sub 

 

Private Sub Keluar_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 



BAB V 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

1.1 Implementasi Aplikasi Penunjang 

 Untuk membantu kinerja aplikasi pengarsipan, maka perlu aplikasi-

aplikasi tambahan seperti Crystal Report 8.5 dan Microsoft Database Access 

2003. Kedua aplikasi tersebut dipastikan harus sudah ter-install dalam komputer 

bagian TU Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur karena digunakan sebagai 

aplikasi penunjang untuk pencetakan laporan dan penyimpanan data yang 

kompatibel dengan aplikasi pengarsipan yang dibuat oleh penulis. Deskripsi dari 

kedua aplikasi tersebut sudah dijelaskan di bab sebelumnya pada landasan teori. 

1.2 Implementasi Aplikasi Pengarsipan 

 Untuk mengimplementasikan aplikasi surat masuk-keluar barang yang 

dibuat oleh penulis, maka folder aplikasi yang dibuat oleh penulis harus dikopikan 

ke dalam komputer bagian pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

Setelah folder tersebut, maka aplikasi sudah dapat digunakan. 

1.3 Langkah-langkah Pengujian Aplikasi Pengarsipan 

 Pengujian aplikasi pengarsipan tersebut adalah dengan menjalankan 

aplikasi tersebut. Langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 



 

1. Klik project1_login & surat gudang.exe 

2. Maka akan keluar form login sebagai berikut : 

 

Gambar 5.2 Form Login 

 Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh user tertentu saja. Yang dapat 

melakukan login pada form ini hanya yang memiliki kode, username dan 

password berikut : 

o Kode = 1 

     Username = totok 

     Password = dinas peternakan 

3. Setelah berhasil login, maka akan muncul status “Login Sukses !” 

sebagai berikut : 



 

Gambar 5.3 Tampilan “Login Sukses!” 

4. Setelah login berhasil, maka user dapat inputan sesuai dengan data 

yang diperoleh. Tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 5.4 Tampilan Menu Jenis Surat 

5. Jika user memilih option “CARI”, maka akan muncul pilihan sebagai 

berikut : 



 

Gambar 5.5 Tampilan Option “CARI” 

6.  Jika user memilih option “CETAK”, maka akan muncul lembar 

pengantar sebagai berikut : 

 

Gambar 5.6 Tampilan Option “Surat keluar-masuk barang” 

 Form di atas merupakan lembar yang akan di cetak sesuai dengan 

inputan yang telah di isi. 



 

 Jika user memilih option “SIMPAN”, maka data yang sudah adah secara 

otomatis akan disimpan dalam database DNS_PETERNAKAN, hasilnya sebagai 

berikut : 

 

Gambar 5.7 Tampilan penyimpanan Data keluar-masuk barang 

  Langkah-langkah di atas merupakan hasil pengujian aplikasi 

pengarsipan surat keluar-masuk barang di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

yang digunakan oleh bagian pergudangan. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

  

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan laporan Kerja Praktek ini penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menyusun aplikasi pengarsipan inventaris keluar-

masuk barang di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, penulis melakukan 

pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan pengarsipan barang di bagian 

pergudangan. 

2. Penulis membuat dan mendesain ulang kebutuhan sistem informasi 

pengarsipan inventaris keluar-masuk barang di Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur dengan menggunakan penyimpanan digital yang datanya disimpan 

dalam database komputer, sehingga data-data dapat disimpan dan diakses 

kembali dengan mudah. 

3. Pencetakan laporan untuk arsip terlampir di Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur didesain sesuai dengan form-form yang biasa digunakan oleh bagian 

pergudangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang dilakukan selama Kerja 

Praktek, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pastikan untuk melakukan observasi lapangan (survey site) dan mengumpulkan 

data-data yang ada agar dapat membuat aplikasi yang tepat. 



2. Usahakan aplikasi memiliki sistem keamanan yang lebih handal. 

Pengembangan dilakukan lebih terutama pada pembuatan aplikasi untuk 

mencetak arsip. 
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