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ABSTRAK 

 
 

PT SUCOFINDO Surabaya adalah Badan Usaha Milik Negara yang 

dibangun antara Pemerintah Republik Indonesia dengan SGS, perusahaan inspeksi 

terbesar. PT SUCOFINDO Surabaya menangani banyak pelayanan diantaranya 

jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, warehousing and 

forwarding, analytical laboratories, industrial and marine engineering, dan 

fumigation and industrial hygiene, dengan banyaknya pelayanan yang diberikan 

PT SUCOFINDO tentu membawahi banyak pegawai, dengan banyaknya pegawai 

tentu akan membuat lebih lama waktu yang diperlukan pegawai ketika akan 

 
 

Kata kunci: PT. SUCOFINDO, Alat Kalibrasi 

menginputkan alat kalibrasi. 
 

Alat kalibrasi, monitoring alat kalibrasi di PT. SUCOFINDO Surabaya 

masih dikerjakan manual oleh karyawan (Mengisi form, meminta persetujuan 

atasan), hal tersebut membuthkan banyak waktu atau memakan waktu untuk 

melakukan pekerjaan tersebu, jika persetujuan lupa diajukan maka alat kalibrasi 

tidak bisa digunakan. 



xii  

kepada beberapa pihak yang terkait dalam menyukseskan penulisan laporan ini, 

diantaranya : 

1. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan secara penuh 

terutama dalam memotivasi penulis untuk menyeleseikan laporan kerja praktik. 

2. Bapak Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom., M.Eng., selaku Ketua Program Studi S1 
 

Sistem Informasi yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan kerja 

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena kasih karunia-Nya 

telah menolong sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik 

dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Alat Kalibrasi Berbasis 

Website pada PT SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya dengan baik. Laporan 

Kerja Praktik ini disusun dalam rangka penulisan laporan untuk menempuh mata 

kuliah Kerja Praktek pada Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas 

Dinamika. 

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 
 

 

praktik. 

 

3. Bapak Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan banyak sekali wawasan, motivasi serta kritik dan saran guna 

menyelesaikan laporan kerja praktik. 

4. Bapak Puguh Triyono dan Bapak Makson,  selaku  pembimbing kerja praktik 

di PT SUCOFINDO Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan 

baik secara teori maupun praktik pada saat sedang menjalankan kerja praktik. 



xiii  

Oleh sebab itu, sangat diharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna 
 

menyempurnakan laporan kerja praktik ini. 

Banjarmasin, 15 Januari 2021 

5. Serta para bapak, ibu, mas , mba yang ada di perushaan PT  SUCOFINDO 

serta sahabat dan teman – teman yang telah membantu, menemani dan 

mendukung dalam menyelesaikan penulisan laporan ini. 

Semoga segala bentuk pertolongan dari seluruh pihak dalam 

menyelesaikan laporan ini mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. 

Tak lupa pula penulis menyampaikan permintaan maaf apabila 

melakukan banyak kesalahan didalam penulisan laporan, baik itu secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Penulis juga berharap semoga laporan kerja praktik ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun para pembaca, meskipun penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan kerja praktik ini. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis 



xiv  

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 2 

1.4 Tujuan ...................................................................................................... 3 

1.5 Manfaat .................................................................................................... 3 

1.6 Sistematika Laporan ................................................................................. 4 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN................................................. 6 

2.1.  Sejarah PT SUCOFINDO SURABAYA ................................................... 6 

DAFTAR ISI 

Halaman 

ABSTRAK .......................................................................................................... x 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... xii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xix 

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

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

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2 
 

 

2.2. Misi PT SUCOFINDO Surabaya .............................................................. 7 

2.3. Tujuan PT SUCOFINDO Surabaya .......................................................... 7 

2.4. Struktur Organisasi ................................................................................... 8 

2.5. Job Description ........................................................................................ 8 

BAB III LANDASAN TEORI ........................................................................... 13 

3.1 Monitoring........... ................................................................................... 13 

3.2 Aplikasi......................... .......................................................................... 14 

3.3 Rancang Bangun............ ......................................................................... 15 

3.4 Web....................... ................................................................................. 16 

3.4.1 Web 1.0 .................................................................................... 16 

3.4.2 Web 2.0 .................................................................................... 16 



xv 

 

4.4 Sysflow Penginputan Alat Kalibrasi ........................................................ 23 

 

4.5 Sysflow Melihat Data Alat Kalibrasi Kepala Bidang................................ 24 

 

4.6 Sysflow Melihat Data Alat Kalibrasi Karyawan/Pegawai ......................... 25 

 

4.7 Entity Relationship Diagram .................................................................. 26 

 

4.8 Conceptual Data Model.......................................................................... 27 

3.5 MySQL................... ................................................................................ 18 

3.6 PHP......................... ................................................................................ 19 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN .................................................................. 21 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna ............................................................... 21 

4.1.1 Identifikasi Pengguna............... ................................................ 21 

4.1.2 Identifikasi Data............. .......................................................... 21 

4.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional ......................................................... 22 

4.3 Document Flow Diagram Monitoring Alat Kalibrasi .............................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.9 Physical Data Model .............................................................................. 28 

4.10 Data Flow Diagram ............................................................................... 29 

4.11 Struktur Database .................................................................................. 31 

4.13 Implementasi Sistem .............................................................................. 37 

4.14 Evaluasi Sistem............ .......................................................................... 41 

4.14.1 Uji Coba Form............... ........................................................... 41 

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 43 

1.1 Kesimpulan.............. ............................................................................... 43 

1.2 Saran.................... ................................................................................... 43 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 44 



xvi  

LAMPIRAN ...................................................................................................... 45 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



xvii  

DAFTAR TABEL 
 

 

Halaman 

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna ...................................................... 222 

Tabel 4.2 Tabel Peralatan_Kalibrasi ................................................................... 32 

Tabel 4.3 Tabel Karyawan ............................................................................... 323 

Tabel 4.4 Table Admin ................................................................................... 333 

Tabel 4.5 Table Department ............................................................................ 333 

Tabel 4.6 Table Jabatan................................................................................... 334 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Input Data Alat Kalibrasi .......................................... 422 
 

 

 

 



xviii  

Gambar 4. 9 Data Flow Diagram Level 0......................................................... 311 

Gambar 4.10 Desain Halaman Login ................................................................ 344 

Gambar 4.11 Desain Halaman Penginputan Alat Kalibrasi ............................... 355 

Gambar 4.12 Desain Halaman Monitoring/List Data Barang ............................ 366 

Gambar 4.13 Desain Halaman Detail Alat Kalibrasi ......................................... 377 

Gambar 4.14 Halaman Login ............................................................................. 38 

Gambar 4.15 Implementasi Form Penginputan Alat Kalibrasi ............................ 39 

Gambar 4.16 Halaman Kepala Bidang dan Karyawan ........................................ 39 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Halaman 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT SUCOFINDO. .............................................8 

Gambar 4.1 Document Flow Monitoring Alat Kalibrasi ................................... 233 

Gambar 4.2 System Flow Penginputan Alat Kalibrasi ...................................... 244 

Gambar 4.3 System Flow Melihat Data Alat Kalibrasi Kepala Bidang ............. 255 

Gambar 4.4 System Flow Melihat Data Alat Kalibrasi Karyawan/Pegawai ...... 266 

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram ........................................................... 27 

Gambar 4.6 Conceptual Data Model .................................................................. 28 

Gambar 4.7 Physical Data Model ...................................................................... 29 

Gambar 4.8 Context Diagram ............................................................................ 30 
 

Gambar 4.17 Implementasi Halaman Detail ....................................................... 40 

Gambar 4. 18 Uji Coba Form Input Alat Kalibrasi ........................................... 392 



xix  

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Halaman 

Lampiran 1. Surat Balasan Perusahaan ............................................................... 45 

Lampiran 2. Form KP-5 ..................................................................................... 46 

Lampiran 3. Form KP-6 ..................................................................................... 48 

Lampiran 4. Form KP-7 ..................................................................................... 49 

Lampiran 5. Kartu Bimbingan KP ............................................................................ 51 
 

 

 

 

 

 

 

 



1  

saham Sucofindo dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, dan 5% oleh SGS  

S.A.. Pemerintah merencanakan privatisasi SUCOFINDO pada tahun 2008. 

Keanekaragaman jasa-jasa SUCOFINDO dikemas secara terpadu, jaringan kerja 

laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai Kota di Indonesia serta 

didukung oleh 2.646 tenaga profesional yang ahli di bidangnya. SUCOFINDO 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya teknologi 

informasi. Perkembangan teknologi yang kian maju, dapat mempermudah 

perushaan untuk melakukan aktivitas sebagai sarana pendukung produktivitas. 

Proses ini mengubah system yang semula masih manual menjadi terkomputerisasi 

salah satunya adalah sistem Monitoring Alat Kalibrasi perushaan PT Sucofindo. 

PT SUCOFINDO, adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak dalam 

bidang  pemeriksaan,  pengawasan,  pengujian,  dan  pengkajian.  Saat   ini,   95% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956 sebagai perusahaan inspeksi pertama di 

Indonesia yang 95% sahamnya dikuasai oleh Negara Republik Indonesia dan 5% 

dikuasai oleh Société Générale de Surveillance (SGS) Holding, SA. Berawal dari 

perkembangan kegiatan perdagangan terutama terhadap komoditi pertanian, 

kelancaran arus barang dan pengamanan devisa Negara dalam perdagangan 

ekspor-impor, kemudian melalui kreatifitas, SUCOFINDO melakukan inovasi 

jasa-jasa baru pada basis kompetensinya seiring dengan perkembangan kebutuhan 

dunia usaha. Bisnis Jasa pertama yang dimiliki SUCOFINDO adalah inspeksi dan 

pengawasan kargo,  kemudian  melalui studi analisis  dan  inovasi,  SUCOFINDO 



dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang Aplikasi 

Monitoring Alat Kalibrasi Berbasis Website Pada PT SUCOFINDO dalam 

penyedian informasi pengelolaan persediaan alat kalibrasi, monitoring alat 

kalibrasi (waktu service). 

1.3 Batasan Masalah 

2 

 
 

melakukan diversifikasi jasa, sehingga selanjutnya lahirlah jasa-jasa pergudangan 

& ekspedisi, laboratorium analisis, teknik industri & kelautan, serta higienitas 

industri & fumigasi. 

Tujuan dari penelitian ini dapat merancang sebuah sistem informasi 

berbasis web sebagai solusi permasalahan yang timbul dari pengolahan data 

secara manual. Dengan merubah sistem menjadi terkomputerisasi, diharapkan 

pengelolaan monitoring alat kalibrasi menjadi lebih efektif dan efisien, penyajian 

laporan monitoring alat kalibrasi menjadi lebih akurat dan tepat waktu. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan   uraian   latar   belakang   permasalahan   diatas,   maka dapat 

Adapun batasan masalah dalam aplikasi monitoring alat kalibrasi berbasis 

 

website pada PT SUCOFINDO ini adalah: 

 

1. Ruang lingkup aplikasi ini hanya bisa diakses oleh karyawan di PT 

SUCOFINDO Surabaya. 

2. Aplikasi ini menggunakan platform berbasis website. 

 

3. Aplikasi ini tidak membahas proses pembayaran. 

 

4. Aplikasi ini tidak membahas terkait perpanjangan waktu dalam 

pemunuhan pesanan. 



alat kalibrasi adalah sebagai berikut : 

 
a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa dengan diterapkannya aplikasi 

monitoring alat kalibrasi adalah dapat memahami system kerja 

yang ada diperushaan, dapat menerapkan dan mengembangkan 

ilmu   yang   sudah  dipelajari  selama   perkuliahaan  dengan kerja 

lapangan     dan     dapat      menambahkan     pengetahuan    untuk 
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5. Aplikasi ini tidak membahas tentang approval alat kalibrasi yang 

dipinjamkan 

1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan perumusan dan Batasan masalah diatas, maka tujuan dalam 

pembuatan aplikasi monitoring alat kalibrasi adalah menghasilkan informasi 

terkait dengan proses monitoring alat kalibrasi, persediaan alat kalibrasi, dan 

aktivitas alat kalibrasi keluar masuk nya barang, serta menyediakan laporan terkait 

alat kalibrasi ini. 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan aplikasi monitoring 

mempersiapkan diri dengan baik dan praktis, untuk menghadapi 

dunia pekerjaan. 

b. Bagi Perushaan 

Manfaat bagi perushaan dengan adanya  aplikasi 

monitoring alat kalibrasi adalah mendapatkan bantuan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada PT Sucofindo 

dan mendapat kemudahan dalam melakukan monitoring alat 

kalibrasi dan dapat menghasilkan informasi dan laporan yang 

ditentukan. 

c. Bagi Akademik 

Manfaat yang didapat bagi akademik sebagai perguruan 

tinggi adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai 



BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

Bab ini membahas mengenai sejarah perusahaan, tujuan perusahaan, 

struktur organisasi, serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian 

yang bersangkutan. 

BAB III: LANDASAN TEORI 

4 
 

 

sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan dengan kebutuhan 

tenaga kerja didalam bidangnya. 

1.6 Sistematika Laporan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya 

maka Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari PT SUCOFINDO 

Surabaya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi, serta sistematika 

laporan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan kerja 

praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah 

yang dihadapi. 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan 

sistem yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terdiri 

dari pembahasan desain input, process dan output dari sistem. 

BAB V: PENUTUP 
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Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran 

yang bisa diberikan terkait dengan pengembangan sistem di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

2.1. Sejarah PT SUCOFINDO SURABAYA 

 

PT Superintending Company of Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut 

SUCOFINDO) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibangun antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan SGS, Perusahaan inspeksi terbesar di 

dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956 

berdasarkan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin Nomor 42, 

awalnya SUCOFINDO hanya berfokus pada layanan jasa Pemeriksaan dan 

 
 

perubahan. Tahun 1961, komposisinya berubah menjadi 20% SGS dan 80% 

Pemerintah Indonesia, kemudian berubah menjadi 5% SGS dan 95% Pemerintah 

Indonesia hingga saat ini. 

Berbagai   layanan   baru   pun   ditawarkan    oleh    SUCOFINDO,  

seperti warehousing dan forwarding, analytical laboratories , 

industrial and marine engineering, dan fumigation and industrial hygiene. 

Keanekaragaman jenis jasa SUCOFINDO dikemas secara terpadu, didukung oleh 

tenaga professional yang ahli di bidangnya, kemitraan usaha strategis dengan 

beberapa institusi internasional serta jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik 

 

6 

Pengawasan di bidang perdagangan, terutama komoditas pertanian, serta 

membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan 

devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. 

Seiring   dengan   perkembangan  kebutuhan  dunia   usaha, SUCOFINDO 

melakukan langkah kreatif dan inovatif serta menawarkan jasa-jasa terkait 

lainnya.  Komposisi kepemilikan saham SUCOFINDO  beberapa  kali mengalami 



 

2.2. Misi PT SUCOFINDO Surabaya 
 

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama 

pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, 

pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin 

kepastian berusaha. 
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layanan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia telah memberikan nilai 

tambah terhadap layanan yang diberikan oleh SUCOFINDO. SUCOFINDO telah 

mengembangakan jasa di bidang usaha inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, 

sertifikasi, konsutasi, dan pelatihan dalam bidang pertanian, Kehutanan, 

Pertambangan (Migas dan Nonmigas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, 

Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informatika dan Energi 

Terbarukan.Kompetensi dan pengalaman SUCOFINDO tak perlu diragukan lagi. 

PT SUCOFINDO Surabaya memiliki cita-cita untuk menjadi perusahaan 

kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, 

sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tujuan PT SUCOFINDO Surabaya 

 

Tujuan dari perusahaan PT SUCOFINDO Surabaya adalah bertekad untuk 

terus menjadi perusahaan inspeksi terdepan dan terbesar di Indonesia. 



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT SUCOFINDO 
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2.4. Struktur Organisasi 

 

Adapun struktur organisasi dalam PT SUCOFINDO Surabaya akan 
 

 

 
 

dijelaskan pada Gambar 2.1 dibawah ini: 

 

2.5. Job Description 

 

Berikut ini merupakan Job Description yang ada pada PT SUCOFINDO 

Surabaya: 

1. Komisaris 

 

a. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. 



 

operasional perusahaan. 

 

b. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil produksi. 

c. Membuat stategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai 

 

target tersebut. 
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c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

2. Direktur Utama 

 

a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

b. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. 

 
c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada 

pemegang saham. 

3. Direktur Komersial 

 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan 

d. Membantu tugas-tugas direktur utama. 

 

e. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses 

operasional perusahaan. 

f. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan 

mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional 

perusahaan. 

g. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai 

dengan standar operasional perusahaan. 



 

c. Siapkan dan awasi sistem TI keuangan perusahaan 

 

d. Tetapkan target untuk dan mengawasi semua personel akuntansi dan 

keuangan (akuntan manajemen, auditor internal, dll.) 

e. Mengawasi semua operasi audit dan pengendalian internal 

 

f. Kembangkan strategi penggalangan dana perusahaan dan kelola 
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h. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun 

karyawan. 

i. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. 

 

j. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan 

kualitas hasil produksi. 

4. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis 

 

a. Dorong perencanaan keuangan perusahaan dengan menganalisis kinerja 

dan risikonya 

b. Pertahankan kesadaran yang konstan tentang posisi keuangan perusahaan 

dan bertindak untuk mencegah masalah 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

hubungan dengan mitra dan investor 

 

g. Menyiapkan laporan tepat waktu dan terperinci tentang kinerja keuangan 

setiap triwulan dan tahunan 

h. Melakukan analisis untuk membuat ramalan dan melaporkan kepada 

eksekutif puncak 

i. Pastikan kepatuhan terhadap hukum dan pedoman keuangan 

 

j. Membentuk hubungan kerja yang erat dengan Direktur Pelaksana, 

Eksekutif Senior dan Non Eksekutif lainnya 



bidang pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan 

pemilihan kebijakan/ practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan 

peryaratannya, kontrak-kontrak, pelatihan dan pengembangan, 

perencanaan suksesi, moril dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap 

dan moral kerja, manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar 
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k. Memberikan kepemimpinan pada strategi Keuangan dan Akuntansi 

Dewan, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan posisi 

strategis 

l. Kendalikan keseluruhan fungsi akuntansi perusahaan 

 

m. Berkontribusi penuh untuk pengembangan strategi perusahaan di semua 

bidang bisnis, menantang asumsi dan pengambilan keputusan yang sesuai 

dan memberikan analisis dan panduan keuangan pada semua kegiatan, 

rencana, target, dan pendorong bisnis. 

5. Direktur Sumber Daya Manusia 

 

a. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di 

manajemen mutu – dan lain-lain (ditambahakan selama masih relvean) 

 

b. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek 

penting dari pengembangan HR. 

c. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, 

rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan 

pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk / format yang sudah 

disepakati. 

d. Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct 

report kepadanya). 

http://pakarkinerja.com/


organisasi. 
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e. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen 

sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. 

f. Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer functional / 

manajer department yang lain agar memahami semua aspek-aspek 

penting dalam pengembangan SDM, dan untuk memastikan mereka telah 

mendapatkan informasi yang tepat dan mencukupi tentang sasaran,  

tujuan / obyektif dan pencapaian-pencapaian dari pengembangan SDM. 

Memelihara kesadaran dan pengetahuan tentang teori pengembangan HR 

yang sesuai zaman dan metoda-metoda dan menyediakan penafsiran  

yang pantas untuk para direktur, para manajer dan staf di dalam 



akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran 

dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan 

umumnya dilakukanuntuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses 

berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil 

manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Monitoring 

 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ 

kegiatanitu selanjutnya. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan 

sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan 

berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu 

yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mempertahankan manajemen yang sedang berjalan [2]. 

 
Proses monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang focus pada proses 

dan keluaran. Monitoring memiliki beberapa tujuan, yaitu : [3] 

1. Mengkaji apakah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana. 

2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. 

 

3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang 

digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. 
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4. Mengetahu ikaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh 

ukuran kemajuan. 

5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa 

menyimpang dari tujuan. 

3.2 Aplikasi 

 

Menurut Dhanta dikutip dari Sanjaya (2015), Aplikasi adalah software 

yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas 

tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel. Aplikasi berasal dari kata 

application yang artinya penerapan lamaran penggunaan. 

 
 

komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang di 

harapkan. 

Menurut Utari, Mesran, & Silalahi (2016), Aplikasi merupakan program 

yang dijalankan disuatu pemroses. Aplikasi adalah penerapan, 

pengimplementasian suatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu 

sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau 

mengimplementasikan hal atau permasalahan nilai-nilai dasar dari hal, data, 

permasalahan atau pekerjaan. 

Menurut Juansyah (2015), Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu 

program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu 

fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 

digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus komputer 

eksekutif,  aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang  menggunakan 

salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah 



umum untuk membuat atau mendesain suatu objek dari awal pembuatan sampai 

akhir pembuatan. 

Menurut Susanti & Haevi (2018), Rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

Menurut Zulfiandri (2014:474), Rancang bangun adalah kegiatan 
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Menurut Supardi (2015), Aplikasi adalah salah satu unit perangkat lunak 

yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. Menurut Maulana 

dan Bunyamin (2015), Aplikasi adalah program yang berisikan perintah-perintah 

untuk melakukan pengolahan data dengan membuat sistem 16 atau program agar 

data diolah. misalnya Microsoft Word dan Microsoft Excel. Menurut Nurhayati, 

Josi, & Hutagalung (2017), Aplikasi adalah program siap pakai untuk melayani 

kebutuhan pengguna dalam berbagai aktifitas untuk pengolahan data. 

 

3.3 Rancang Bangun 

 

Menurut SISFOKOM (2017:02), rancang bangun adalah suatu istilah 
 

 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

Menurut Hasyim, dkk (2014:2), Rancang Bangun adalah penggambaran, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Menurut Nurhayati, Josi, & Hutagalung (2017), Rancang Bangun adalah 

tahap awal dari membuat gambaran dan bentuk sketsa yang belum pernah dibuat 

sama sekali lalu dikelolah menjadi gambaran atau sketsa yang memiliki fungsi 

yang diinginkan. 
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3.4 Web 

 

World wide web atau www atau web saja merupakan sebuah sistem yang 

saling terkait dalam sebuah dokumen yang berformat hypertext yang berisi 

beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia 

lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. 

3.4.1 Web 1.0 

 

Menurut DASI (2014:02) Web 1.0 merupakan teknologi awal dari website, 

dimana pembuat sebagai pemberi informasi dan pengguna hanya sebagai pembaca 

(seperti  membaca  koran  lewat   komputer,  aktifitasnya  hanya   searching saja). 

 

Aplikasi  berbasis  web  terbagi  menjadi  web   server  dan  web   browser. 

 

Adapun uraian dari web server dan web browser yaitu: 

 

1. Web server 

 

Web server memberikan layanan berbasis data dan berfungsi 

menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal 

(web browser) dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam 

bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk 

dokumen HTML. Menurut Supono dan Putratama (2016:6), Paket web 

server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi untuk 

Bahasa yang digunakan pada web ini masih berupa HTML saja. 

3.4.2 Web 2.0 
 

Menurut DASI (2014:02) Web 2.0 muncul sekitar tahun 2003 atau 2004, 

dimana para pengguna website dapat berkomunikasi 2 arah dan memiliki berbagai 

kelebihan lainnya. 



 

perangkat lunak yang dapat melakukan permintaan pemanggilan 

alamat melalui web browser, dimana web server  mengirimkan 

kembali informasi yang diminta melalui hypertext transfer protocol 

(HTTP). 

2. Web Browser 
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menerima permintaan dalam bentuk situs web melalui HTTP atau 

HTTPS dari klien itu, yang dikenal sebagai web browser dan 

mengirimkan kembali (reaksi) hasil dalam bentuk situs yang biasanya 

merupakan dokumen HTML. 

Menurut Solichin (2016:6), Web server merupakan sebuah 

perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan  dari 

klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web melalui protokol HTTP 

atau HTTPS dan bertugas mengelola halaman-halaman web dan 

dokumen-dokumen lainnya. Maka dari itu, web server merupakan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Solichin (2016:9), mengemukakan bahwa “peramban 

web atau lebih dikenal dengan web browser merupakan perangkat 

lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber 

informasi di internet”. Untuk mengakses aplikasi berbasis web, 

diperlukan sebuah web browser. Dengan web browser, seorang 

pengguna bisa mengakses informasi yang disediakan pada banyak 

website secara cepat dan mudah. 



 

c. Keakuratan (accuracy) 

 

d. Ketersediaan (availability) 

 

e. Kelengkapan (completeness) 

 

f. Keamanan (security) 

 

g. Kebersamaan pemakaian (sharability) 
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3.5 MySQL 

 

Menurut Yanto (2016), basis data merupakan bentuk penyimpanan data 

secara online yang memiliki konfigurasi, pemilahan, pengelompokan, 

pengorganisasian data yang akan disimpan. 

Basis data diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengolahan data 

dalam membangun sistem informasi di suatu perusahaan. dapat Basis data juga 

dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. 

Basis data dibangun dengan tujuan sebagai berikut: 

 

a. Kecepatan & kemudahan (speed) 

 

b. Efisiensi ruang penyimpanan (space) 

Menurut Solichin (2016), untuk mengelola database diperlukan suatu 

perangkat lunak yang disebut DBMS (Database Management System). DBMS 

merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user (pengguna) 

untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis 

dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi 

data yang ada. 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user,dengan 

sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia 



Menurut Wahana Komputer (2010), “PHP merupakan salah satu bahasa 

(sering disebut script) pemrograman yang sering digunakan pada sisi server 

sebuah web.”PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman 

web yang tangguh namun didistribusikan dengan gratis sehingga semua orang 

dapat     menggunakannya.     Aplikasi     yang     dibuat     dengan   menggunakan 

pemrograman   PHP   dapat   dijalankan   pada   semua   web   browser.   Menurut 
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sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License 

(GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 

dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak 

lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomastis (Sinaga, 2016). 

 

3.6 PHP 
 

 

Dwiantoro (2017), aplikasi web-based yang dibuat dengan pemrograman PHP 

lebih cepat dari ASP maupun Java dan didukung dengan banyak database 

management systems (DBMS) seperti MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. 

PHP memproses seluruh perintah yang berada dalam script PHP di dalam 

web server dan menampilkan output ke dalam web browser client. Kelebihan PHP 

dari Bahasa Pemrograman lain antara lain : 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

dapat melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 



pemrograman seperti C, JAVA, PERL, serta mudah untuk dipelajari. Sistem kerja 

dari PHP diawali dengan permintaan yang beasal dari halaman website oleh 

browser. Berdasarkan URL atau alamat website dalam jaringan internet, browser 

akan menemukan sebuah alamat dari webserver, mengidentifikasi halaman yang 

dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 
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2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana 

dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang 

relatif mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis- 

milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

Menurut Jatmika (2017), PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. Hypertext Preprocessor (PHP) adalah 

salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan 

untuk pengembangan sebuah Web dan dapat di tanamkan pada sebuah skrip 

HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

webserver. Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan 15 

menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera 

menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang 

dipanggil oleh user adalah halaman yang mengandung script PHP? Pada 

prinsipnya sama dengan memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan 

dikirim ke webserver, webserver akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika 

tipe file yang diminta adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman 

PHP tersebut. 
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4.1.1 Identifikasi Pengguna 
 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan identifikasi permasalahan 

maka dapat dilakukan identifikasi pengguna untuk desain sistem yang akan 

dibuat. Pengguna tersebut dapat diidentifikasikan, yaitu: 

a) Karyawan/Pegawai. 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

data dan informasi yang digunakan dan/atau dibutuhkan oleh pengguna sistem 

(perangkat lunak) yang akan dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output 

yang diproleh dari pengguna tersebut. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, 

pengguna dari sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat adalah: Admin , 

karyawan/pegawai , dan kepala bidang. 

b) Kepala Bidang. 

 

c) Admin 

 

Dari hasil identifikasi ini, sistem akan difokuskan semua yakni pada 

Karyawan , Kepala Bidang, dan Admin. 

 

4.1.2 Identifikasi Data 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, dan 

identifikasi pengguna maka dapat dilakukan identifikasi data untuk sistem 

(perangkat lunak) yang akan dibuat, yaitu data alat kalibrasi. 
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4.3 Document Flow Diagram Monitoring Alat Kalibrasi 

4.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

identifikasi pengguna, dan identifikasi data maka dapat dilakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat. 

Kebutuhan fungsional berikut ini dibagi pada tiap penggunanya, yakni Karyawan, 

Kepala Bidang, dan Admin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna 

 

Pengguna Kebutuhan Fungsional 

Karyawan/Pegawai a) Fungsi melihat data alat kalibrasi. 

Bagian Kepala Bidang 

(Kabid) 
a) Fungsi melihat daftar alat kalibrasi. 

 

 
Admin 

a) Fungsi Insert, update, read, dan delete alat. 

b) Fungsi monitoring alat kalibrasi. 

c) Fungsi melihat history atau status permintaan 

peminjaman alat kalibrasi 

 

 

 

Document flow diagram membutuhkan aktor untuk bergerak atau 

mengalir, terdapat beberapa pengguna/actor/stakeholder yang bertindak dalam 

document flow seperti Karyawan/Pegawai, Kepala Bidang dan admin yang telah 

dijelaskan di tabel 4.1. Proses monitoring alat kalibrasi dari pengguna/karyawan 

yang memberikan form pengajuan peminjaman alat kalibrasi ke Admin, lalu 

admin memasukan ke dalam aplikasi website untuk direkap. Untuk lebih 

mudahnya, dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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System flow penginputan alat kalibrasi pada aplikasi Monitoring Alat 

Kalibrasi berbasis website pada PT SUCOFINDO dimulai dari admin yang 

melakukan login kemudian mengisi form sesuai dengan data yang ingin 

dimasukan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.2. 

Gambar 4.1 Document Flow Monitoring Alat Kalibrasi 

4.4 Sysflow Penginputan Alat Kalibrasi 
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4.5 Sysflow Melihat Data Alat Kalibrasi Kepala Bidang 

 

System flow melihat data alat kalibrasi oleh kepala bidang pada aplikasi 

Monitoring Alat Kalibrasi berbasis website pada PT SUCOFINDO, berfungsi 

dalam memberikan gambaran alur sistem persetujuan terhadap penginputan data 

ala kalibrasi di website. Dimulai dari kepala bidang yang melakukan login 

kemudian melihat list/data alat kalibrasi yang ada di website. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4.2 System Flow Penginputan Alat Kalibrasi 
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System flow melihat data alat kalibrasi oleh karyawan/pegawai pada 

aplikasi Monitoring Alat Kalibrasi berbasis website pada PT SUCOFINDO, 

berfungsi dalam memberikan gambaran alur sistem persetujuan terhadap 

penginputan data ala kalibrasi di website. Dimulai dari karyawan/pegawai yang 

melakukan login kemudian melihat list/data alat kalibrasi yang ada di website. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4. 

Gambar 4.3 System Flow Melihat Data Alat Kalibrasi Kepala Bidang 

4.6 Sysflow Melihat Data Alat Kalibrasi Karyawan/Pegawai 
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permodelan data konseptual yang merepresentasikan kebutuhan pengguna dengan 

bentuk visual. Data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi dimodelkan 

dalam bentuk relasi atau hubungan antara entitas-entitas. Setiap entitas yang 

terbentuk memiliki beberapa sifat/atribut yang melekat sebagai informasi yang 

lebih rinci dari entitas tersebut. Pada aplikasi ini difokuskan pada 5 (Lima) entitas 

saja yaitu yaitu peralatan_kalibrasi, admin, karyawan , department, jabatan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5. 

Gambar 4.4 System Flow Melihat Data Alat Kalibrasi Karyawan/Pegawai 

4.7 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram merupakan salah satu metode dalam 
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Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran awal struktur tabel 

yang nantinya akan digenerate ke Physical Data Model (PDM) untuk aplikasi 

monitoring alat kalibrasi. Dalam CDM dibawah terdapat 5 utama yaitu tabel 

peralatan_kalibrasi, tabel admin, tabel karyawan , table department, tabel jabatan 

yang terdapat pada aplikasi monitoring alat kalibrasi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 

4.8 Conceptual Data Model 
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4.9 Physical Data Model 

 

Physical Data Model (PDM) merupakan gambaran struktur tabel yang 

nantinya akan dilakukan generate database untuk aplikasi monitoring alat 

kalibtasi. Dalam PDM dibawah terdapat 5 utama yaitu tabel peralatan_kalibrasi, 

tabel admin, tabel karyawan, table department, tabel jabatan yang terdapat pada 

aplikasi monitoring alat kalibrasi.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.7. 

Gambar 4.6 Conceptual Data Model 
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4.10 Data Flow Diagram 

 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran aliran data yang  

terdapat didalam sistem. Diagram ini menjelaskan secara lebih detail tentang 

proses yang terdapat pada diagram. DFD ini berfungsi untuk menggambarkan 

proses aliran data yang terjadi di dalam sistem mulai dari yang paling tinggi 

sampai yang paling rendah, sehingga nantinya akan dimungkinkan proses 

dekomposisi, partisi, atau pembagian sistem ke dalam bagian-bagian yang lebih 

Gambar 4.7 Physical Data Model 
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Diagram pada aplikasi monitoring alat kalibrasi terdapat tiga entitas, yaitu 

Pegawai/Karyawan, Kepala Bidang dan Admin. Gambar 4.8 adalah gambar 

context diagram. 

kecil dan lebih sederhana, Adapun penjelasan dari DFD tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

A. Context Diagram 

 

Context Diagram adalah diagram yang pertama kali dilakukan dalam 

menggambarkan rangkaian DFD, dimana context diagram tersebut menunjukan 

entitas-entitas yang berhubungan dengan sitem. Diagram ini juga akan 

mendeskripsikan tentang masukan dan keluaran didalam sistem. Pada context 

diagram, data yang di alirkan ke sistem berasal dari entitas-entitas yang 

bersangkutan. Kemudian aplikasi akan memproses data-data masukan tersebut 

dan menghasilkan keluaran yang digunakan untuk proses selanjutnya. Context 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Context Diagram 
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Gambar 4. 9 Data Flow Diagram Level 0 

4.11 Struktur Database 

 

 

 

 

B. Data Flow Diagram Level 0 

 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 adalah hasil dari decompose context 

diagram yang menjelaskan lebih rinci tiap aliran data dan proses-proses yang ada 

didalam fitur voucher. Pada DFD Level 0 terdapat 1 proses yaitu input form. 

Gambar 4.9 adalah gambar Data Flow Diagram Level 0 

 
 

 

Struktur database merupakan uraian struktur fisik dari tabel-tabel yang 

terdapat di database. Fungsinya adalah menyimpan data-data yang saling 

berkaitan. Adapun struktur database tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut: 

A. Tabel Peralatan_Kalibrasi 

 

Nama Tabel : Peralatan_Kalibrasi 

Primary Key : Tag_Number 

Fungsi : Data Pengelola/Daftar Alat Kalibrasi 
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Tabel 4.2 Tabel Peralatan_Kalibrasi 

 

No Field name Data type Length Constraint 

1 Tag_Number VARCHAR 25 PK 

2 Nama_Barang VARCHAR 25  

3 Merk/Type VARCHAR 20  

4 No_Seri VARCHAR 20  

5 Warna VARCHAR 50  

6 Ukuran VARCHAR 25  

7 Kondisi_Barang VARCHAR 25  

8 Status_Barang VARCHAR 25  

9 No_sertifikasi_Kalibrasi VARCHAR 50  

10 Interval_Kalibrasi VARCHAR 15  

11 Jadwal_Kalibrasi DATE   

12 Lembaga_Kalibrasi VARCHAR 25  

13 Jenis_Kalibrasi VARCHAR 3  

14 Range/Kapasitas VARCHAR 15  

15 Faktor_koreksi VARCHAR 15  

16 Signifikan VARCHAR 7  

 

 

 

 
B. Tabel Karyawan 

 

Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : ID_Karyawan 

Fungsi : Data Karyawan 

Tabel 4.3 Tabel Karyawan 

 

No Field name Data type Length Constraint 

1 ID_Karyawan VARCHAR 11 PK 

2 Nama_Karyawan VARCHAR 25  
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D. Tabel Department 

 

No Field name Data type Length Constraint 

3 Alamat_Karyawan VARCHAR 50  

4 Tanggal_Lahir_Karyawan DATE   

5 No_Telp_Karyawan VARCHAR 12  

6 Jenis_Kelamin_Karyawan VARCHAR 15  

C. Tabel Admin 

 

Nama Tabel : Admin 

 

Primary Key : ID_Admin 
 

Fungsi : Data Admin 

Tabel 4.4 Admin 

No Field name Data type Length Constraint 

1 ID_Admin VARCHAR 11 PK 

2 Nama_Admin VARCHAR 25  

1 Jenis_Kelamin VARCHAR 25  

2 No_Telp VARCHAR 12  

2 Alamat VARCHAR 50  

 
 

Nama Tabel : Department 

Primary Key : ID_Department 

Fungsi : Data Department 

Tabel 4.5 Department 

 

No Field name Data type Length Constraint 

1 ID_Department VARCHAR 10 PK 

2 Nama_ Department VARCHAR 10  

 
 

E. Tabel Jabatan 

 

Nama Tabel : Jabatan 
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berupa output atau laporan. Berikut merupakan desain input dan output untuk 
 

aplikasi ini: 

A. Desain Halaman Login 
 

Desain halaman login merupakan halaman yang berfungsi untuk masuk ke 

halaman utama dari aplikasi monitoring alat kalibrasi, user yang tidak terdaftar 

Primary Key : ID_Jabatan 
 

Fungsi : Data Jabatan 
 

Tabel 4.6 Jabatan 

 

No Field name Data type Length Constraint 

1 Kode_Jabatan VARCHAR 15 PK 

2 Nama_ Jabatan VARCHAR 25  

 
4.12 Desain Input Output 

 

Desain input dan output adalah desain form yang akan diimplementasikan 

kedalam sistem dan berfungsi sebagai antar muka pengguna dengan sistem. 

Rancangan ini akan menerima input data dari pengguna dan memberikan hasilnya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidak dapat masuk ke halaman utama. Desain halaman login dapat dilihat pada 

gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Desain Halaman Login 
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Penginputan Alat Kalibrasi dapat dilihat pada gambar 4.11. 

B. Desain Penginputan Alat Kalibrasi 

 

Desain Halaman Penginputan Alat Kalibrasi adalah bagian halaman web 

setelah melakukan login, di halaman ini tersedia fitur penginputan alat kalibrasi 

kedalam database. Pegawai/user yang ingin melakukan penginputan  Alat 

Kalibrasi hanya perlu mengisi form yang telah disediakan oleh aplikasi,  form 

yang disediakan diantaranya nama barang, Tag number alat, merk/type, no 

seri/inventaris ukuran, warna, ukuran, kondisi, status, no sertifikat 

kalibrasi/perjanjian, interval kalibrasi, jadwal kalibrasi, Lembaga kalibrasi, jenis 

kalibrasi, range/kapasitas, factor koreksi, signifikan setelah semua form diisi dan 

sesuai dengan syarat yang berlaku baru menekan tombol submit. Desain halaman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.11 Desain Halaman Penginputan Alat Kalibrasi 
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C. Desain Halaman Monitoring/List Data Barang 

 

Desain Halaman Monitoring/List Data Barang adalah bagian dari aplikasi 

monitoring alat kalibrasi, dimana halaman ini dapat diakses oleh admin, pegawai, 

kepala bidang, di halaman ini pegawai, kepala bidang hanya dapat melihat isi data 

alat kalibrasi yang sudah diinputkan oleh admin memalalui form penginputan alat 

kalibrasi. Desain halaman Monitoring/List Data Barang dapat dilihat pada gambar 

4.12. 

 

Gambar 4.12 Desain Halaman Monitoring/List Data Barang 

 

D. Desain Halaman Detail Alat Kalibrasi 

 

Desain Halaman Detail Alat Kalibrasi adalah bagian dari aplikasi 

monitoring alat kalibrasi, dimana halaman ini dapat diakses oleh seluruh 

pengguna, dihalaman ini seluruh pengguna dapat melihat kesuluruhan data alat 

kalibrasi yang di halaman monitoring hanya beberapa sub saja yang ditampilkan 
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disini kesuluruhan detailnya muncul semua. Desain halaman Detail Alat Kalibrasi 

dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Implementasi sistem adalah form yang telah diimplementasikan didalam 

sistem dan dapat berfungsi. Rancangan ini akan menerima input data dari 

pengguna dan memberikan hasilnya berupa output atau laporan. Berikut 

merupakan implementasi sistem untuk aplikasi ini: 

A. Halaman Login 

 

Form login digunakan oleh pegawai, admin, dan kepala bagian untuk 

dapat masuk ke dalam aplikasi. Dalam form ini pegawai diwajibkan  untuk 

mengisi username dan password yang ada didalam form login ini. Kemudian 

tombol login digunakan untuk proses pemeriksaan username dan password 

tersebut ke dalam database. Jika username dan password sesuai, maka aplikasi 

Gambar 4.13 Desain Halaman Detail Alat Kalibrasi 

4.13 Implementasi Sistem 
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akan menampilkan menu utama. Implementasi halaman login dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 

 
Gambar 4.144 Halaman Login 

 
 

halaman penginputan alat kalibrasi dapat dilihat pada gambar 4.15. 

B. Form Pengimputan Alat Kalibrasi 
 

Form Pengimputan alat kalibrasi adalah bagian/form pengisan alat 

kalibrasi yang  ingin dimasukan ke dalam web, di halaman ini   admin  yang ingin 

melakukan penginputan hanya perlu mengisi form yang telah disediakan oleh 

aplikasi,  setelah  semua  form  diisi  dan  menekan  tombol  submit. Implementasi 
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C. Halaman Monitoring Alat Kalibrasi Kepala Bidang dan Karyawan 
 

Halaman monitoring Kepala Bidang dan karyawan adalah bagian dari 

aplikasi monitoring alat kalibrasi, halaman ini dapat diakses oleh seluruh 

pengguna. Implementasi halaman monitoring alat kalibrasi kepala bidang dan 

karyawan dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.155 Implementasi Form Penginputan Alat Kalibrasi 
 

 

Gambar 4. 166 Implementasi Halaman Kepala Bidang dan Karyawan 
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D. Halaman Detail Alat Kalibrasi 

 

Halaman detail alat kalibrasi adalah bagian dari aplikasi monitoring alat 

kalibrasi, halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna. Halaman ini hanya 

melihat detail yang ada di monitoring alat kalibrasi karena dihalaman sebelmnya 

hanya bagian yang terpenting saja yang ditampilkan , jadi Ketika mau melihat 

data full deskripsi nya ada di detil halaman ini. Implementasi halaman detail alat 

kalibrasi dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.177 Implementasi Halaman Detail 
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form ini adalah test case, yang mana menentukan apakah sebuah perangkat lunak 

atau sistem telah sukses atau gagal dalam testing atau uji coba. Dibawah ini  

adalah hasil dari data-data test case yang telah dilakukan terhadap sistem: 

4.14 Evaluasi Sistem 

 

Setelah tahap implementasi selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

evaluasi atau testing sistem, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem 

berjalan sesuai prosedur ataukah tidak dan memastikan sistem terhindar dari error 

yang terjadi. Testing juga dapat digunakan untuk memastikan kevalidan dalam 

proses input, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. 

 

4.14.1 Uji Coba Form 

 

Uji coba form ini berfokus pada pengujian sistem terhadap handling error 

 

pada setiap input dari user. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk uji coba 
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Gambar 4.18 Uji Coba Form Input Alat Kalibrasi 

 

Seluruh data alat kalibrasi yang telah dilakukan input pada Gambar 4.22 

akan disimpan pada database. Hasil uji coba input data pengintputan data alat 

kalibrasi dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Input Data Alat Kalibrasi 

A. Uji Coba Input Alat Kalibrasi 
 

 

No Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 Pengintputan 

data alat 

kalibrasi 

Data Alat 

Kalibrasi 

Data 

pengajuan 

tersimpan 

Sukses 

(dengan 

10 kali 

percobaan) 

Data Alat kalibrasi 

tersimpan ke 

dalam tabel 

peralatan_kalibrasi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil perancangan dan pembuatan aplikasi monitoring 

alat kalibrasi berbasis website pada PT SUCOFINDO Surabaya maka dapat dibuat 

kesimpulan: 

1. Aplikasi monitoring alat kalibrasi berbasis website pada PT 

SUCOFINDO Surabaya dapat membantu mempercepat pengelolaan dan 

 
 

1.2 Saran 

 

Dalam aplikasi monitoring alat kalibrasi berbasis website pada PT 

SUCOFINDO Surabaya ini tentunya memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, untuk 

pengembangan aplikasi ini agar menjadi lebih baik, maka diberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Aplikasi dapat ditambahkan fitur grafik buat mempermudah admin 

mengetahui alat kalibrasi yang siap pakai berjumlah berapa dan tidak 

bisa digunakan berjumlah berapa. 

monitoring alat kalibras. 

 

2. Hasil penerapan aplikasi monitoring alat kalibrasi berbasis website pada 

PT SUCOFINDO Surabaya dapat membantu stakeholder/actor dalam 

mendapatkan data yang valid dan real-time mengenai monitoring alat 

kalibrasi. 
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