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ABSTRAK 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo 

Jatim) merupakan Instansi Pemerintah yang mengurusi atau mengelola Komunikasi 

dan Informatika yang ada di Jawa Timur. Diskominfo Jatim berlokasi di Jl. A. Yani 

242 - 244, Surabaya, Jawa Timur. Diskominfo Jatim bertanggung jawab untuk 

membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informasi. 

Berdasarkan hasil analisa di Diskominfo Jatim, diketahui informasi bahwa 

Diskominfo Jatim sering melakukan kegiatan yang melibatkan Pegawai harus 

bertugas ke luar Daerah / luar Kota. Diskominfo Jatim sendiri mempunyai 

kekurangan pada sistem input data Pegawai yang melakukan tugas ke luar Daerah 

/ keluar Kota yaitu ketika Pimpinan mencari data Pegawai yang sedang bertugas 

akan kesusahan mencarinya, untuk mengatasi kekurangan pada proses 

penyimpanan data penugasan pegawai tersebut, perlu dibuatkan aplikasi pencatatan 

pegawai yang bertugas dan sudah terintegrasi dengan komputer. 

Dengan diterapkannya aplikasi ini, dapat mempermudah pihak 

Diskominfo Jatim dalam mengelola data pegawai yang bertugas ke luar daerah 

seluruh Jawa Timur tanpa ada kesalahan. 

Kata Kunci: Surat Dinas, Penugasan Kerja, Dinas Luar, website Dinas 

Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo 

Jatim) merupakan Instansi Pemerintah yang mengurusi atau mengelola komunikasi 

dan informatika yang ada di Jawa Timur. Diskominfo Jatim memiliki layanan 

Penugasan Kerja yang melibatkan pegawai melakukan Dinas Luar. 

Salah satunya yaitu aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. website ini 

merupakan sebuah fasilitas dari pihak Diskominfo Jatim untuk memperoleh 

kemudahan dalam mengolah data pegawai yang melakukan Dinas Luar dengan 

secara terkomputerisasi. Hal ini penting karena untuk memastikan informasi dapat 

terus dipantau oleh Pimpinan. Sehingga Pimpinan dapat dengan mudah mengecek 

data Dinas Luar bertambah atau berkurang. 

Informasi yang terdapat dalam website tersebut adalah informasi mengenai 

data Penugasan Kerja dan keperluan dalam bertugas, rekapitulasi semua pegawai 

yang melakukan Dinas Luar. Informasi ini digunakan untuk membantu proses 

administrasi yang terdapat di Diskominfo Jatim. Akan tetapi, Diskominfo Jatim 

masih menggunakan metode pencatatan manual sehingga proses pencatatan 

pegawai yang bertugas di luar kota tidak efisien. 

Dengan kendala tersebut maka dibuat Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan 

Pegawai yang bertugas ke luar kota berbasis website untuk mempermudahkan 

pegawai saat melakukan pencarian data pegawai yang sedang melakukan dinas luar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu bagaimana membuat Rancang Bangun Aplikasi 

Pencatatan Pegawai Yang Bertugas ke Luar Kota agar lebih terkomputerisasi di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Pegawai 

Yang Bertugas ke Luar Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Timur. adalah sebagai berikut : 

1. Tidak membahas tentang keamanan sistem.

2. Tidak membahas tentang keuangan.

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

dari kerja praktik ini adalah menghasilkan aplikasi pengelolaan data pegawai yang 

bertugas di luar kota. 

1.4  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Aplikasi Pencatatan Pegawai yang Bertugas 

ke Luar Kota Berbasis Web di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Timur adalah untuk mempermudah Pimpinan dalam Pemantauan Dinas Luar  

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan pada tiap bab. Sistematika kerja praktik dapat 

dijelaskan dalam beberapa bab yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, terdapat masalah Penugasan Kerja. Penawaran 

pembuatan Aplikasi Dinas Luar. Fokus pada pembuatan fitur 

Penugasan Kerja di Diskominfo Jatim. Fitur website yang 

mampu memudahkan pimpinan dalam dipantau. Laporan ini 

terdiri dari lima buah bab. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur (Diskominfo Jatim) merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintan Provinsi Jawa 

Timur untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 

menjalankan Pemerintahan daerah. Diskominfo Jatim memiliki 

kewenangan untuk menyusun kebijakan, koordinasi, dan 

pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan layanan Informasi 

bagi publik yang membutuhkan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam 

menyelesaikan kerja praktik. Landasan teori ini digunakan untuk 

pelaksanaan dan penyusunan kerja praktik dengan penjelasan 

terkait teori surat tugas, metode penugasan, database, website. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab IV ini menjelaskan analisis system rancang bangun aplikasi 

pencatatan pegawai yang bertugas keluar kota di Diskominfo 

Jatim masih manual, untuk desain data dari hasil wawancara 

teridentifikasi bebrapa tabel antara lain tabel user, role, SPPD, 

penandatangan SPPD, bagian, jabatan, pegawai dan untuk 

implementasi dari aplikasi rancang bangun pencatatan pegawai 

yang bertugas keluar kota sudah ditemukan di hasil wawancara 

dengan melibatkan 3 user yaitu user, admin dan super admin, 

dimana hak akses dari masing-masing role tersebut berbeda 

BAB V PENUTUP  

Kesimpulan Aplikasi Pencatatan Pegawai yang bertugas ke luar 

kota atau sedang menjalani Dinas Luar mampu memberikan 

informasi tentang Pegawai yang sedang bertugas dan Rancang 

bangun aplikasi pencatatan pegawai yang bertugas  keluar kota 

bisa dengan cepat sehingga dapat memudahkan user untuk 

melihat data atau melakukan pencarian data. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 

Provinsi Jawa Timur 

Gambar 2.1 Diskominfo Jatim 

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

(Diskominfo Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 242-244 Surabaya Jawa Timur, 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 

menjalankan Pemerintahan daerah. Diskominfo Jatim memiliki kewenangan untuk 

menyusun kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dimana salah satu 

kebijakannya adalah meningkatkan layanan Informasi bagi publik yang 

membutuhkan. 

Diskominfo Jatim memiliki perangkat kerja yang di bentuk berdasarkan 

peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 yaitu Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa 
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Timur. Pejabat PPID Diskominfo Jatim merupakan pejabat yang bertanggung 

jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan 

informasi publik.Terkait dengan tugas tersebut, Diskominfo ini berwenang untuk 

memberikan izin terkait dengan bidangnya dan pada daerah wilayah kerjanya.  

Identitas Perusahaan : 

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.242-244, Gayungan, Kec. 

Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 

No. Telpon : (031) 8294608 

Fax : (031) 8294517 

Email : kominfo@Jatimprov.go.id 

Website : Diskominfo.Jatimprov.go.id/ 

2.2 Visi dan Misi DISKOMINFO Provinsi Jawa Timur 

A. Visi

Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui 

TIK di Jawa Timur. 

B. Misi

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan

potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.

2. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan

potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
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2.3 Struktur Organisasi 

Pada Diskominfo jatim memiliki struktur organisasi yang berbeda beda 

untuk setiap divisinya, dan dibawah ini merupakan contoh dari struktur organisasi 

untuk divisi seksi tata kelola dan pemberdayaan TIK. Untuk tugas divisi ini salah 

satunya untuk menyiapkan bahan perumusan pemberdayan TIK, menyiapkan 

kapasitas sumber daya aparatur di bidang pemberdayaan TIK, menyiapkan bahan 

dan pengembangan GCIO, dan menyiapkan tugas-tugas lain dari kepala bidang, 

untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada daftar tugas divisi pada bagian seksi tata 

kelola dan pemberdayaan TIK :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata kelola e-government dan

pemberdayaan TIK;

b. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang

pemberdayaan TIK;

c. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

implementasi tata kelola pemberdayaan TIK;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur di bidang pemberdayaan TIK;

e. Menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama tata kelola dan

pemberdayaan TIK;

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan GCIO (Government

Chief Information Officer);

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata

kelola dan pemberdayaan pemberdayaan TIK; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Jatim 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Surat Tugas 

Pengertian Surat Tugas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan 

oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana 

isinya menugaskan seorang pegawai/ staff untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Umumnya surat tugas dikeluarkan untuk satu jenis pekerjaan saja. Setelah 

pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, maka surat tugas tersebut menjadi tidak 

berlaku. 

Banyak yang menganggap surat tugas adalah sama dengan surat dinas, 

padahal keduanya berbeda. Perbedaannya adalah surat tugas hanya untuk satu jenis 

pekerjaan saja, sedangkan surat dinas adalah untuk pekerjaan rutin  (Prawiro, 2018). 

3.2 Website 

Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat 

tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet 

melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website 

umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai 

macam kepentingan . 

Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui 

halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang 

tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman website turunan 

yang saling terhubung satu dengan yang lain (Adani, 2020) . 

https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-resmi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-dinas.html
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3.3 Database 

Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang 

disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak (software) program atau aplikasi untuk 

menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe 

data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. 

Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi 

karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis 

data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi 

data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit 

(Termasmedia, 2020). 

3.4 Metode Penugasan 

Metode penugasan atau Assignment Method merupakan bagian dari 

program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada 

subjek/orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Hasil yang optimal dapat 

berupa biaya yang paling minimal, keuntungan yang paling maksimal, maupun 

waktu yang paling minimum, dan yang lain-lain. Alat analisis metode ini 

menggunakan pendekatan metode Hungarian (Annssf, n.d.).  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisis Bisnis 

Analisis bisnis dilakukan dengan cara komunikasi atau wawancara dengan 

staff Diskominfo Provinsi Jawa Timur yang meliputi identifikasi masalah, 

identifikasi pengguna, serta identifikasi fungsi. 

1. Identifikasi masalah

Setelah melakukan observasi wawancara, ditemukan masalah yang ada di

Diskominfo Jatim yaitu belum adanya website pendataan Penugasan Kerja. Dalam 

hal ini, website Diskominfo Jatim memiliki permasalahan sebagai berikut : 

a. Tidak adanya website pendataan dinas luar.

b. Pimpinan tidak bisa melakukan monitoring secara terkomputerisasi.

2. Identifikasi pengguna

Berdasarkan hasil observasi wawancara, pengguna yang terlibat dalam

mengelola website aplikasi pencatatan pegawai adalah pegawai Diskominfo Jatim. 

3. Identifikasi fungsi

Setelah dilakukan proses identifikasi masalah dan identifikasi pengguna, maka

selanjutnya dapat dilakukan identifikasi fungsi dari mengelola website Aplikasi 

Pencatatan Pegawai yaitu fungsi input, update, delete dan fungsi pencarian data. 

4.2 Merancang Sistem 

Proses tahap ini adalah membentuk suatu sistem baru dalam melakukan 

pengelolaan website Pencatatan Pegawai Dinas Luar. Merancang sistem ini 

meliputi sitemap, merancang proses dan merancang basis data. 
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4.2.1 Sitemap 

Sitemap adalah salah satu alat bantu yang mempermudah dalam pengenalan 

peta situs dalam website. Sitemap yang telah dibuat ini berfungsi untuk 

mempermudah dalam menjelaskan alur dari Aplikasi Pencatatan Pegawai Dinas 

Luar di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pertama terdapat 

login page untuk login ke dalam aplikasi jika login sukses akan muncul beberapa 

menu antara lain dashboard, tambah SPPD tambah pegawai dan data master.  

Pada halaman-halaman tersebut memiliki fungsi yang berbeda beda untuk 

dashboard sendiri bisa di jelaskan sebagai halaman untuk menampilkan informasi 

singkat seperti jumlah pegawai, jumlah bagian dan jumlah jabatan, untuk halaman 

tambah pegawai nantinya digunakan sebagai halaman untuk menambahkan 

pegawai yang baru masuk, dan tambah SPPD digunakan untuk menambahkan data 

surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan data master digunakan untuk 

melakukan pengelolaan data master seperti edit atau delete. Untuk lebih jelasnya 

bisa di lihat seperti yang berada pada gambar dalam Lampiran 9.1 

4.2.2 Merancang Proses 

Merancang proses terdiri dari beberapa fungsi antara lain, context diagram, 

diagram jenjang dan data flow diagram. 

A. Context Diagram

Menggambarkan proses sistem secara umum ada 6 data flow yaitu 

data pegawai yang akan menghasilkan infomasi pegawai, data bagian yang 

akan menghasilkan informasi bagian, data pekerjaan yang akan menghasilkan 

pekerjaan data detil pekerjaan yang akan menghasilkan informasi detil 

pekerjaan data user yang akan menghasilkan informasi user dan data pekerjaan 
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yang akan menghasilkan informasi pekerjaan. Berikut ini adalah context 

diagram dari Aplikasi Pencatatan Pegawai yang bertugas ke luar Kota atau 

sedang melakukan Dinas luar yang diajukan kepada Diskominfo Provinsi 

Jatim. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat seperti yang berada pada Gambar 

Lampiran 9.2 Gambar context diagram. 

B. Diagram Jenjang Proses

Diagram jenjang adalah sebuah diagram yang menggambarkan 

fungsi-fungsi atau proses-proses aliran data dengan jelas dan terstruktur dan 

lebih mudah untuk di pahami. Untuk saat ini diagram jenjang level 0 memiliki 

4 proses dengan proses utama yaitu mengelola hak akses, yang kedua 

mengelola data master dan mengelola laporan. Secara garis besar Gambar 4.3 

merupakan gambar diagram jenjang proses yang ada di Aplikasi Pencatatan 

Pegawai yang bertugas ke luar Kota atau sedang melakukan Dinas luar yang 

diajukan kepada Diskominfo Provinsi Jatim.  

Gambar 4.3 Diagram Jenjang level 0 



14 

1. Proses Mengelola Data Master

Pada Gambar Lampiran 9.3 adalah Diagram mengelola data master 

berfungsi untuk mengelola data yang ada di dalam aplikasi seperti menambah, 

mengubah atau menghapus data, pada diagram tersebut terdapat 1 proses data 

utama yaitu proses data master yang nantinya di pergunakan untuk mengolah 

data seperti melakukan insert, update, delete, dan di sub diagram terdapat 

diagram proses dengan fungsi proses yang berbeda beda sesuai pada proses 

yang ada pada Aplikasi Pencatatan Pegawai yang bertugas ke luar Kota atau 

sedang melakukan Dinas luar yang diajukan kepada Diskominfo Provinsi 

Jatim. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat seperti Gambar pada Lampiran 9.3 

2. Proses Mengelola Hak Akses

Pada Gambar 4.4 menjelaskan proses mengelola hak akses jika proses 

ini berfungsi untuk memeriksa hak akses login pada system dari aplikasi, 

diagram pada Gambar 4.4 terdapat 4 proses jika proses utama yaitu mengelola 

hak akses dan di sub proses terdapat beberapa verifikasi yaitu, verifikasi sukses 

di gunakan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya dan verivikasi gagal akan 

di gunakan untuk melakukan pemeriksaan data jika data gagal diperiksa maka 

akan kembali ke proses sebelumnya. Lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar 

4.4 di bawah ini 
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Gambar 4.4 Diagram Jenjang level 1 Mengelola Hak Akses 

C. Data Flow Diagram

Diagram alir data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran 

data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi 

mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses pada Gambar 

Lampiran 9.4 merupakan dari proses dari data flow diagram level 0 dimana 

terdapat 1 entitas 3 proses dan 5 storage. Entitas satu dengan proses yang 

lainnya saling berkaitan dimana entitas pegawai melakukan input data bagian, 

pekerjaan, user jabatan dan detil pekerjaan yang kemudian akan disimpan di 

dalam storage masing-masing yang akan menghasilkan informasi dari data-

data yang sudah di inputkan. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat seperti Gambar 

yang berada pada Lampiran 9.4
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1. Mengelola Data Master

Pada Gambar 4.5 menjelaskan secara umum proses yang dilakukan 

saat mengelola data master pada DFD level 1, proses mengelola data master 

terdapat 5 proses, pertama yaitu proses mengelola jabatan digunakan untuk 

melakukan insert data jabatan jika ingin menambahkan jabatan baru, update 

jika data jabatan berganti nama atau berubah pada bagian lain dan delete untuk 

menghapus data jabatan jika jabatan sudah tidak tersedia atau sudah berganti 

pada bagian lain pada tabel jabatan, kedua proses mengelola pegawai 

digunakan untuk melakukan insert untuk menambah data pegawai baru, update 

untuk merubah data pada pegawai jika ada kesalahan penulisan nama atau yang 

lainnya dan delete untuk menghapus pegawai jika pegawai sudah tidak ada 

pada Instansi terkait pada tabel pegawai, ketiga proses mengelola bagian di 

gunakan untuk melakukan insert untuk menambah data bagian, update untuk 

mengubah data pada bagian jika ada kesalaha pada penamaan bagian dan delete 

untuk menghapus data bagian jika bagian sudah tidak ada dalam Instansi pada 

tabel bagian, keempat proses mengelola pekerjaan digunakan untuk melakukan 

insert untuk menambah data pekerjaan, update untuk mengubah data pekerjaan 

dan delete untuk menghapus data pekerjaan pada tabel pekerjaan dan yang 

terakhir mengelola user digunakan untuk melakukan insert untuk menambah 

data user, update untuk mengubah data user jika ada kesalahan penulisan dan 

delete untuk menghapus data user jika user sudah tidak aktif pada tabel user. 

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar 4.5 di bawah ini. 
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Gambar 4.5 DFD level 1 Mengelola Data Master 
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2. Mengelola Hak Akses

Pada Gambar 4.6 menjelaskan secara umum proses yang dilakukan 

saat mengelola hak akses pada DFD level 1 pada DFD tersebut terdapat 2 

proses dan 1 proses utama dimana proses utama di jalankan ketika data pertama 

kali di ambil dari storage user untuk 2 proses selanjutnya di jalankan ketika 

data pada proses pertama gagal maka akan di arahkan ke proses verifikasi gagal 

yang nantinya akan menampilkan informasi verifikasi gagal jika pada proses 

pertama data sukses makan akan menjalankan proses verifikasi sukses dan 

menampilkan informasi verifikasi sukses. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat 

pada gambar 4.6 di bawah ini. 

Gambar 4.6 DFD level 1 Mengelola Hak Akses 
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4.2.3 Merancang Basis Data 

Pada tahap ini bertujuan untuk merancang database yang akan 

digunakan di dalam aplikasi. Rancangan basis data ini dijelaskan dalam bentuk 

conceptual data model, physical data model dan struktur tabel. 

A. Conceptual Data Model

Conceptual Data Model (CDM) dari rancangan basis data ini

memiliki 8 entitas yaitu, login, role, SPPD, pegawai, jabatan, 

penandatangan_Sppd dimana entitas-entitas tersebut akan menjadi tabel 

pada database nantinya dan juga yang akan menghasilkan relasi antara 

tabel. Untuk relasinya sendiri terdiri dari entitas user yang di gunakan 

untuk menyimpan data user dan digunakan untuk login pada kolom 

id_role sebagai foreign key pada tabel user yang akan di gunakan untuk 

mengetahui hak akses dari user, untuk relasi berikutnya tabel SPPD yang 

di gunakan untuk menyimpan data SPPD yang mengambil id_user 

sebagai foreign key yang akan digunakan untuk mengetahui id_user yang 

menambahkan data SPPD. Selanjutnya untuk tabel bagian digunakan 

untuk menyimpan data bagian dimana data bagian akan di pakai pada 

tabel pegawai jabatan dan penandatangan SPPD. Untuk CDM yang akan 

digunakan pada database di dalam Aplikasi Pencatatan Pegawai yang 

bertugas ke luar Kota atau sedang melakukan Dinas luar yang diajukan 

kepada Diskominfo Provinsi Jatim. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat 

pada Gambar 4.7 di bawah. 
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Gambar 4.7 CDM Aplikasi Pencatatan Pegawai Dinas Luar 

B. Physical Data Model

Pada Gambar 4.8 terdapat Physical Data Model (PDM) konversi dari

CDM yang menggambarkan struktur tabel pada database dan sudah

mempunyai primary key dan juga foreign key, pada PDM tersebut

juga sudah terdapat relasi relasi antara tabel yang nantinya akan di

gunakan di dalam Aplikasi Pencatatan Pegawai yang bertugas ke

luar kota untuk melakukan query join pada database agar bisa
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menampilkan isi yang terpat pada tabel yang berbeda. Untuk lebih 

jelasnya bisa di lihat pada Gambar 4.8 di bawah ini. 

Gambar 4.8 PDM Aplikasi Pencatatan Pegawai Dinas Luar 

C. Struktur Tabel

Berdasarkan PDM yang sudah terbentuk, dapat disusun struktur tabel

yang akan digunakan dalam menyimpan data dari aplikasi dan 

penggunaan tipe data yang sesuai seperti primary key menggunakan 

Integer agar bisa auto increment pada database dan juga untuk mencegah 

terjadinya data duplicate, penggunaan tipe data Varchar dipergunakan 

untuk data-data yang nantinya berisi karakter, symbol maupun angka, 
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untuk tipe data enum di gunakan jika value sudah ditetapkan seperti jenis 

kelamin yang sudah di tetapkan laki-laki dan perempuan. Tabel-tabel 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tabel login

Primary key : id_login

Foreign key : id_role

Fungsi : menyimpan data login

Penjelasan :

id_login menggunakan tipe data integer berfungsi      untuk auto

increment pada database agar tidak terjadi data duplicate, kolom

id_role menggunakan tipe data integer dikarenakan pada tabel 4.1

merupakan foreign key dimana kolom id_role merupakan primary

key pada tabel 4.2 yaitu tabel role, kolom nama_user

menggunakan tipe data varchar karena isi dari kolom nama_user

merupakan karakter huruf, kolom jenis_kelamin menggunakan

tipe data Enum karena di dalam database sudah di set nilai default

laki-laki dan perempuan, untuk kolom username dan password

menggunakan tipe data varchar dikarenakan isi dari kolom

tersebut merupakan karakter, untuk kolom created_at dan

updated_at menggunakan tipe data timestamp dikarenakan nilai

pada tabel tersebut mengambil dari time system.
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Tabel 4.1 Tabel Login 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. id_login Int 11 Primary 

key 

2. id_role Int 11 Foreign 

key 

3. nama_user Varchar 20 - 

4. jenis_kelamin Enum - - 

5. username Varchar 50 - 

6. password Varchar 50 - 

7. created_at timestamp - - 

8. Updated_at timestamp - - 

2. Tabel role

Primary key : id_role

Foreign key : -

Fungsi : menyimpan data role

Penjelasan  :

kolom id_role menggunakan tipe data integer dikarenakan pada

kolom tersebut merupakan primary key dan untuk mencegah data

duplicate pada database, kolom role_name menggunakan tipe

data varchar karena pada kolom role_name akan bernilai sebuah

karakter.

Tabel 4.2 Tabel Role 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. id_role Int 11 Primary key 

2. role_name Varchar 50 -
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3. Tabel Bagian

Primary key : id_bagian

Fungsi  : menyimpan data bagian

Penjelasan  :

kolom id_bagian menggunakan tipe data integer karena pada

kolom id_bagian merupakan primary key dan juga untuk

mencegah adanya nilai data duplicate, kolom nama_bagian

menggunakan tipe data varchar karena pada kolom nama_bagian

akan berisi sebuah karakter, untuk kolom created_at dan

updated_at menggunakan tipe data timestamp dikarenakan nilai

pada tabel tersebut mengambil dari time system.

Tabel 4.3 Tabel Bagian 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. id_bagian Int - Primary key 

2. nama_bagian Varchar 50 - 

3. created_at timestamp - - 

4. updated_at timestamp - - 

4. Tabel Jabatan

Primary key : id_jabatan

Foreign key  : id_bagian

Fungsi  : menyimpan data jabatan

Penjelasan :

kolom id_jabatan menggunakan tipe data integer karena pada

kolom id_jabatan merupakan primary key dan juga untuk

mencegah adanya nilai data duplicate, kolom id_bagian
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menggunakan tipe data integer dikarenakan kolom id_bagian 

merupakan foreign key yang mengacu pada tabel 4.3 yaitu tabel 

bagian,  kolom nama_jabatan menggunakan tipe data varchar 

karena pada kolom nama_jabatan akan berisi sebuah karakter, 

untuk kolom created_at dan updated_at menggunakan tipe data 

timestamp dikarenakan nilai pada tabel tersebut mengambil dari 

time system. 

Tabel 4.4 Tabel Jabatan 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. id_jabatan Int 11 Primary key 

2. id_bagian Int 11 Foreign key 

3. nama_jabatan Varchar 50 - 

4. created_at Timestamp - - 

5. updated_at Timestamp - - 

5. Tabel Pegawai

Primary key : NIP

Foreign key   : id_bagian

Foreign key   : id_jabatan

Fungsi   : menyimpan data pegawai

Penjelasan :

kolom NIP menggunakan tipe data char karena nilai pada kolom

NIP terdapat sebuah karakter huruf dan juga angka, kolom

id_bagian menggunakan tipe data integer karena pada kolom

id_bagian merupakan foreign key yang mengacu pada tabel 4.3

yaitu tabel bagian, kolom id_jabatan menggunakan tipe data

integer karena pada kolom id_jabatan merupakan foreign key
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yang mengacu pada tabel 4.4 yaitu tabel jabatan, untuk kolom 

nama_pegawai, alamat,telepon, jenis_kelamin, email, pangkat, 

foto menggunakan tipe data varchar karena pada kolom tersebut 

terdapat nilai karakter huruf atau angka, untuk kolom created_at 

dan updated_at menggunakan tipe data timestamp dikarenakan 

nilai pada tabel tersebut mengambil dari time system.  

Tabel 4.5 Tabel Pegawai 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. NIP Char 20 Primary key 

2. Id_bagian Int 11 Foreign key 

3. Id_jabatan Int 11 Foreign key 

4. Nama_pegawai Varchar 50 - 

5. Alamat Varchar 100 - 

6. Telepon Varchar 15 - 

7. Jenis_kelamin Varchar 10 - 

8. email Varchar 100 - 

9. pangkat Varchar 5 - 

10. foto Varchar 200 - 

11. Created_at timestamp - - 

12. Updated_at timestamp - - 

6. Tabel Penandatangan SPPD

Primary key : id

Foreign key : id_bagian

Foreign key : id_jabatan

Fungsi : menyimpan tanda tangan penyetuju SPPD

Penjelasan :

kolom id menggunakan tipe data integer karena pada kolom id

merupakan primary key dan juga untuk mencegah data duplicate,
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kolom id_bagian menggunakan tipe data integer karena pada 

kolom id_bagian merupakan foreign key yang merujuk pada tabel 

4.3 yaitu tabel bagian, kolom id_jabatan menggunakan tipe data 

integer karena pada kolom id_jabatan merupakan foreign key 

yang merujuk pada tabel 4.4 yaitu tabel jabatan, kolom 

text_header menggunakan tipe data varchar karena pada kolom 

text_header nantinya akan terdapat isi sebuah karakter string, 

kolom nip_pegawai menggunakan tipe data char karena pada 

kolom nip_pegawai akan ber-isi sebuah karakter huruf dan juga 

angka, untuk kolom created_at dan updated_at menggunakan tipe 

data timestamp dikarenakan nilai pada tabel tersebut mengambil 

dari time system. 

Tabel 4.6 Tabel Penandatangan SPPD 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. Id Int 11 Primary key 

2. Id_bagian Int 11 Foreign key 

3. Id_jabatan Int 11 Foreign key 

4. Text_header Varchar 50 - 

5. Nip_pegawai Char 20 - 

6. Created_at timestamp - - 

7. Updated_at timestamp - - 

7. Tabel Sppd

Primary key   : id

Foreign key   : nip_pemberi_perintah

Foreign key   : nip_diberi_perintah

Foreign key   : id_penandatangan

Foreign key   : create_by
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Fungsi   : Menyimpan data SPPD 

Penjelasan :  

kolom id, id_penandatangan dan create_by menggunakan tipe 

data integer karena pada kolom tesebut merupakan primary key 

dan juga foreign key yang nilainya harus berbeda, kolom 

no_sppd, maksud_perjalanan, tingkat_perjalanan, alat_angkut, 

tujuan, lama_perjalanan_dinas, pengikut, pembebanan_anggaran 

dan keterangan_lain menggunakan tipe data varchar karena pada 

kolom tersebut akan mempunyai nilai sebuah karakter, kolom 

tanggal_berangkat, tanggal kembali menggunakan tipe data date 

karena pada kolom tersebut nantinya akan mempunyai nilai 

tanggal, kolom status menggunakan tipe data enum karena pada 

kolom status sudah memiliki nilai default yaitu request dan 

approve, untuk kolom created_at dan updated_at menggunakan 

tipe data timestamp dikarenakan nilai pada tabel tersebut 

mengambil dari time system. 

Tabel 4.7 Tabel SPPD 

No Field Tipe Data Length Constraint 

1. Id Int 11 Primary key 

2. No_Sppd Varchar 50 - 

3. Nip_pemberi_perintah Char 20 Foreign key 

4. Nip_diberi_perintah Char 20 Foreign key 

5. Id_penandatangan Int 11 Foreign key 

6. Create_by Int 11 Foreign key 

7. Maksud_perjalanan Varchar 100 - 

8. Tingkat_perjalanan Varchar 1 -
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No Field Tipe Data Length Constraint 

9. Alat_angkut Varchar 50 - 

10. Tujuan Varchar 100 - 

11. Lama_perjalanan_dinas Varchar 50 - 

12. Tanggal_berangkat Date - - 

13. Tanggal_kembali Date - - 

14. Pengikut Varchar 100 - 

15. Pembebanan_anggaran Varchar 50 - 

16. Keterangan_lain Varchar 100 - 

17. Status Enum - - 

6. Created_at timestamp - - 

7. Updated_at timestamp - - 

4.3 Implementasi Rancangan Sistem 

Setelah melewati beberapa tahap, langkah terakhir adalah 

mengimplementasikan rancangan ke dalam aplikasi. Hasil dari implementasi 

rancangan sistem adalah sebagai berikut : 

1. Tampilan Halaman Masuk Admin

Pada halaman ini admin harus memasukkan username dan password agar 

dapat masuk ke dalam halaman dashboard. jika username dan password yang di 

masukkan salah makan akan muncul notifikasi login gagal. 

Gambar 4.9 Halaman pada tampilan Login 
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Pada gambar 4.10 terdapat tampilan login gagal dimana jika user salah 

memasukkan username dan password akan menampilkan “notifikasi login gagal 

password / username salah”. Seperti yang di tunjukkan gambar 4.10 di bawah ini. 

Gambar 4.10 Halaman pada tampilan Login Gagal 

2. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman Dashboard ini menampilkan data informasi seperti jumlah 

Bagian, Jabatan, Pegawai dan Jumlah Pegawai yang melakukan Dinas ke luar Kota. 

Selain menampilkan jumlah dari setiap tabel terdapat juga informasi users activity 

yang melakukan proses pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). 

Seperti yang di tunjukkan gambar 4.11 dibawah.
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Gambar 4.11 Halaman Pada Tampilan Dashboard
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3. Tampilan Tambah Data Pekerjaan

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data pekerjaan atau SPPD 

jika pegawai ingin melakukan tugas di luar kota maka user atau admin akan 

membuat surat perintah tugas di halaman ini yang di haruskan untuk mengisi semua 

input field kecuali pada field keterangan lain dan pengikut, karena nantinya pada 

tampilan halaman ini akan mengeluarkan form PDF seperti pada contoh lampiran 8 

yang akan di bawa pegawai saat melakukan tugasnya. Halaman ini hanya bisa di 

akses oleh admin dan user, jika user yang mengakses halaman ini maka user hanya 

bisa membuat tanpa melakukkan approve, jika halaman ini di buka oleh admin hak 

akses admin antara lain yaitu bisa melakukan pembuatan SPPD dan juga bisa 

melakukan approval atau validasi terhadap request pembuatan surat perintah 

perjalanan dinas (SPPD). Seperti yang di tunjukkan pada gambar dalam Lampiran 

9.5 Gambar Halaman pada tampilan tambah data pekerjaan 

4. Tampilan Tambah Karyawan

Pada halaman ini terdapat tampilan form tambah karyawan halaman ini 

dapat di akses oleh admin dan super admin, dimana halaman ini berfungsi untuk 

menambahkan data pegawai jika terdapat pegawai baru yang masuk ke dalam 

instansi atau perusahaan, untuk tampilan ini terdapat beberapa field yang wajib 

harus di isi semua dimana data-data yang akan di input-kan nantinya akan di 

pergunakan jika pegawai tersebut akan menjalani tugas dinas ke luar kota. Pada 

halaman ini field NIP tidak bisa di edit dikarenakan field NIP pada halaman ini di 

buat secara otomatis yang di ambli dari tanggal masuk bulan masuk dan urutan 

masuk dan cari ini di gunakan untuk mencegah adanya data ganda yang ada di tabel 
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pegawai. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar yang di tunjukkan pada 

Lamiran 9.6 Gambar Halaman pada tampilan Tambah Karyawan. 

5. Tampilan Tambah Bagian

Pada halaman ini hanya dapat di akses oleh admin dan super admin, 

halaman ini terdapat tampilan form tambah bagian jika ada Bagian baru di buat pada 

Diskominfo Jatim maka akan di tambahkan oleh admin. Seperti yang di tunjukkan 

gambar 4.12 dibawah. 

Gambar 4.12 Halaman Pada Tampilan Tambah Bagian 

6. Tampilan Tambah Data Jabatan

Pada halaman ini hanya dapat di akses oleh admin dan super admin, 

halaman ini terdapat tampilan form tambah yang berisi input nama jabatan, bagian 

dan kode jabatan dimana kode jabatan terisi automatis di ambil dari jumlah 

database yang terakhir dan di tambahkan dengan satu menjadi angka yang berada 

pada field kode jabatan, untuk nama bagian menggunakan drop down dimana data 

yang berada pada dropdown mengambil isi dari database. Seperti yang di tunjukkan 

gambar 4.13 dibawah. 
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Gambar 4.13 Tampilan Halaman Tambah data jabatan 

7. Tampilan Data SPPD

Pada halaman ini terdapat data Sppd yang telah di input-kan oleh user atau 

admin yang sudah di validasi atau sudah di lakukan approve sehingga muncul 

button download PDF dan selain download ada juga beberapa opsi untuk 

melakukan edit, check, dan hapus jika ada kesalahan pada penulisan maka dapat di 

edit dan jika udah dapat persetujuan maka akan dapat melakukan download file 

PDF, umtuk hasil file PDF yang di download seperti pada Lampiran 8. Seperti yang 

di tunjukkan gambar pada Lampiran 9.7 Gambar Tampilan Halaman Tampilan Data 

SPPD. 

Gambar pada Lampiran 9.8 merupakan gambar database dari data surat 

perintah perjalanan dinas (SPPD) yang merupakan isi dari input pada Gambar 

Lamiran 9.5 yang masuk ke dalam database, dan akan di tampilkan di Gambar 

Lampiran 9.7 pada tampilan web browser. Pada tampilan web browser terdapat 

beberapa menu dan menu untuk menunya sendiri berbeda beda setiap hak aksesnya 

untuk user hanya bisa melakukan check dan untuk admin dapat melakukan edit dan 

approv data surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dimana edit di gunakan untuk 
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melakukan edit data jika terdapat kesalahan input-an, untuk menu download PDF 

di gunakan untuk mencetak file PDF dari data yang telah di input-kan pada Gambar 

Lampiran 9.5 yang nantinya terdapat file seperti pada Lampiran 8. 

8. Tampilan Data Bagian

Pada halaman ini terdapat data Bagian yang telah di input-kan dan juga 

ada beberapa opsi untuk melakukan edit, lihat dan hapus jika ada kesalahan pada 

penulisan maka dapat di edit. Untuk hapus hanya dapat di lakukan oleh super admin 

karena hak akses hapus hanya di buat untuk super admin dimana ada kesalahan kata 

maka super admin berhak melakukan penghapusan data. Untuk lebih jelasnya bisa 

di lihat pada Gambar Lampiran 9.9. 

Pada Gambar 4.14 merupakan hasil dari input-an pada gambar 4.12 yang 

masuk ke dalam database, dan akan di tampilkan pada Gambar Lampiran 9.9 pada 

halaman web browser.  

Gambar 4.14 Tampilan Data Bagian pada Database 

9. Tampilan Data Jabatan

Pada halaman ini terdapat data Jabatan yang telah di input-kan pada 

Gambar 4.13 yang nantinya akan tampil pada Gambar Lampiran 9.10 di web 

browser dan juga pada tampilan halaman ini ada beberapa opsi untuk melakukan 

edit, lihat dan hapus. Dimana jika tombol edit berfungsi untuk melakukan editing 

data yang sudah masuk jika ada kesalahan, untuk tombol delete berfungsi jika data 

pada jabatan sudah tidak tersedia maka super admin bisa melakukan hapus data. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar Lampiran  9.10
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Pada Gambar 4.15 merupakan hasil input-an dari Gambar 4.13 yang 

berhasil masuk ke dalam database, yang akan di tampilkan pada web browser 

seperti pada Gambar Lampiran 9.10. Pada Gambar 4.15 ini merupakan bukti bahwa 

data yang di input-kan sudah masuk ke dalam database. 

Gambar 4.15 Data Jabatan pada Database 

10. Tampilan Data Karyawan

Pada halaman ini terdapat data Karyawan yang telah di input-kan pada 

Gambar Lampiran 9.6 yang akan masuk ke database pada Gambar Lampiran 9.12 

pada tampilan ini terdapat beberapa opsi untuk melakukan edit jika ada data 

karyawan yang salah input maka bisa di lakukan edit pada tombol edit, untuk hapus 

data berfungsi jika ada karyawan sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan maka 

bisa di lakukan penghapusan data. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Gambar 

Lampiran 9.11. 

Pada Gambar Lampiran 9.12 merupakan data hasil dari input-an pada 

Gambar Lampiran 9.6 yang berhasil masuk ke dalam database, dan akan di 

tampilkan pada web browser Seperti pada contoh Gambar Lampiran 9.11. Untuk 

pada gambar lampiran 9.11 terdapat  terdapat tombol  view, edit dan hapus. view di 

gunakan untuk melihat detail data yang akan di tampilkan dalam bentuk modal. edit 

digunakan jika ada kesalahan data yang di input-kan maka bisa di lakukan di menu 

edit, hapus di gunakan jika pegawai sudah tidak bekerja pada bagian atau instansi 

tersebut maka bisa di lakukan delete data. 



37 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi pencatatan pegawai yang bertugas ke luar kota atau sedang 

menjalani dinas luar mampu memberikan informasi tentang Pegawai yang sedang 

bertugas dan aplikasi ini mampu melakukan pencarian pegawai dengan cepat 

sehingga dapan memudahkan user untuk melihat data . 

5.2 Saran 

Aplikasi dibuat berbasis mobile dan dengan fitur barcode 2 dimensi dan 

fitur yang lebih lengkap, untuk memudahkan penggunaan perangkat. Agar aplikasi 

pencatataan pegawai yang bertugas ke luar kota dapat lebih leluasa digunakan 

dimanapun penggunanya berada. 



38 

DAFTAR PUSTAKA 

Adani, M. R. (2020, Desember 16). Pengenalan Apa Itu Website Beserta Fungsi, 

Manfaat dan Cara Membuatnya. Diambil kembali dari 

https://www.sekawanmedia.co.id/: 

https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-website/ 

Annssf. (t.thn.). METODE PENUGASAN I.docx - Pengertian Metode Penugasan... 

Diambil kembali dari https://www.coursehero.com/: 

https://www.coursehero.com/file/60978772/METODE-PENUGASAN-

Idocx/ 

Prawiro, M. (2018, 05 25). Pengertian Surat Tugas Kerja Perjalanan Dinas, 

Manfaat, Tujuan, dan Ciri-Ciri. Diambil kembali dari maxmanroe.com: 

https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-

tugas.html#:~:text=Pengertian%20Surat%20Tugas%20adalah%20surat,sta

ff%20untuk%20melakukan%20suatu%20pekerjaan.&text=Setelah%20pek

erjaan%20tersebut%20selesai%20dilaksanakan,tugas%20tersebut%20men

jadi%20ti 

termasmedia. (2020, September 14). Pengertian Database. Diambil kembali dari 

https://www.termasmedia.com/: 

https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-

database.html 




