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A B S T R A K 

PEMBUATAN APLIKASI PENGAWASAN ANGGARAN PADA DIVISI 

DIGITAL SERVICE BANDUNG BERBASIS ANDROID DAN MYSQL 

Laporan kerja praktik ini berisikan segala kegiatan yang dilakukan selama 

enam minggu. Adapun tugas yang dikerjakan yaitu membuat sebuah aplikasi 

mobile untuk mengawasi kegiatan anggaran di kantor Divisi Digital Service.  

Aplikasi ini berguna sebagai media yang mempermudah para staff dan 

pegawai diseluruh kantor Divisi Digital Service untuk membuat anggaran ataupun 

melaporkan anggaran yang telah digunakan.  

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

Android Studio, database MySql, dan PHP. Tujuan akhir dari pembuatan tugas 

ini adalah aplikasi berbasis android yang dapat memasukkan anggaran (RKAP) 

dan memasukan realisasi (melaporan secara rinci anggaran yang telah digunakan) 

serta menampilkan data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi tersebut. 

Kata Kunci: Aplikasi, Anggaran, Realisasi 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penugasan 

Kerja praktik adalah mata kuliah wajib yang harus diambil di semester 

enam kemarin, Saya telah menjalanin perkuliahan selama enam semester di 

program studi Sistem Komputer. Prodi ini menekankan tiga aspek besar 

dalam ilmu komputer yaitu Software, Network, dan Hardware. Ketiga aspek 

ini kami pelajari selama enam semester. Walaupun tidak semua aspek 

dibahas secara mendalam. Namun mahasiswa dituntut untuk mempelajari 

ketiganya, karena tiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa 

dipisahkan. Sehingga pendalaman secara khusus untuk setiap aspeknya 

dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap mahasiswa dan bisa dibawa 

untuk menyelesaikan tugas akhir nanti. Atas hal diatas saya memutuskan 

untuk memilih tempat kerja praktik yang berhubungan dengan aspek atau 

ilmu yang telah saya pelajari di prodi Sistem Komputer. 

Saya memilih Divisi Digital Service yang merupakan bagian dari PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai tempat kerja praktik. Divisi Digital 

Service bergerak dibidang pengelolaan fungsi coherent strategy, in house 

innovation, open innovation, research-standardization-quality assurance 

dan big data analystics. Banyak sekali harapan yang diinginkan setelah 

menyelasaikan Kerja Praktik ditempat ini. Seperti membawa ilmu baru 

sebagai penunjang tugas akhir sekaligus memperdalam ilmu yang sudah 

dipelajari selama di perkuliahan dan menerapkan secara nyata di dunia 

pekerjaan.  

1.2 Lingkup Penugasan 

Sesuai dengan surat persetujuan dan melalui beberapa tahap proses 

administrasi bahwa tempat kerja praktik saya di kantor Divisi Digital 

Service. Dan ditempatkan di Laboratorium Security, OSS dan BSS yang 

berada di bawah Bidang Infrastructure Research & Standardization. Waktu 

kerja praktik berlangsung selama enam minggu, Terhitung dari tanggal 23 

Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016.  
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Mengenai waktu kerja, mengikuti jam kantor Divisi Digital Service. 

Dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, karena 

selama program kerja praktik bertemu dengan bulan suci ramadhan, maka 

terjadi penyesuaian jam kerja yaitu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai 

dengan pukul 16.00 WIB. Lokasi kantor Divisi Digital Service Bandung, 

beralamatkan di Jl. Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung 40152 Tel: (62-22) 

457 4784 Fax : (62-22) 457 1171, 201 3505 

1.3 Target Pemecahan Masalah 

Berkaitan dengan tugas pertama yang diberikan adalah Penetration Test, 

dimana saya dan dua rekan team kerja praktik diperintahkan untuk membuat 

sebuah aplikasi penetration test untuk mencari tahu dan menidentifikasi 

kelemahan suatu sistem. Nantinya akan dicari tahu solusi untuk menangkal 

ataupun mengatasi kelemahan yang ada pada sistem tersebut. pembelajaran 

dan praktek dilakukan di dua minggu pertama. Karena ilmu keamanan 

sistem belum dipelajarin, sehingga menjadi keterbatasan kami untuk 

meneruskan tugas tersebut.  

Oleh karena itu pembimbing lapangan memberikan tugas lain yaitu 

dengan membuat aplikasi pengawasan anggaran berbasis android, tujuannya 

untuk mengawasi siklus anggaran kegiatan di kantor Divisi Digital Service. 

Dengan harapan aplikasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan 

kemudahan para mitra di kantor Divisi Digital Service. Dalam pembuatan 

aplikasi tersebut terdapat pembagian tugas antara saya dan kedua rekan 

team kerja, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.3.1 Pembagian Tugas pembuatan Aplikasi Pengawasan Anggaran 

Nama Tugas yang Dikerjakan 

Tia Dianti 
 Membuat Perancangan database 

 Membuat database menggunkaan MySql 

Ranti Ratnasari 

 Membuat perancangan aplikasi 

 Membuat user interface menggunakan aplikasi 

Android Studio 

Rizky Wiratama 

 Project Manager 

 Melakukan penggabungan antara database 

dengan user interface menggunaka PHP 

  

Pada Tabel 1.3.1 menjelaskan tentang pembagian tugas yang 

dilakukan oleh kami bertiga selama mengerjakan aplikasi pengawasan 

anggaran di kantor Divisi Digital Service. 

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas/Pemecahan Masalah 

Pada tugas penetration test kami melakukan survive untuk mencari tahu 

apa itu penetration test? Bagaimana melakukan penetration test? Selama 

dua minggu pertama kerja praktik kami mencari materi dari segala sumber 

untuk dipelajari dan dipraktekan. Namun karena keterbatasan ilmu yang 

kami miliki, tugas ini tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu pembimbing 

lapangan kami memberikan tugas lain untuk dikerjakan. 

Tugasnya adalah membuat aplikasi mobile pengawasan anggaran di 

kantor Divisi Digital Service. Seperti penjelasan diatas. Karena di semester 

lima sudah mempelajari perancangan database, dan di semester enam kami 

sudah melampaui mata kuliah aplikasi mobile. Berbekalkan ilmu dari kedua 

mata kuliah tersebut kami merasa yakin ingin mecobanya. Untuk mengukur 

kemampuan ilmu yang sudah kita dapat diperkuliahan, lalu diaplikasikan 

secara nyata kedalam lingkup pekerjaan.  
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1.5 Rencana dan Penjadwalan Kerja 

Perencanaan jadwal kerja terbagi menjadi dua karena, tugas pertama 

yang tidak terselesaikan, lalu tugas kedua dikerjakan pada minggu ke tiga 

hingga minggu ke enam kerja praktik di kantor Divisi Digital Service. 

Berikut adalah table yang berisi rencana penjadwalan kerja: 

Tabel 1.5.1 Rencana dan Penjadwalan Kerja 

PENETRATION 

TEST 

23 Mei – 27 Mei 2016 
Survive materi tentang 

penetration test 

30 Mei – 03 Juni 2016 

Praktik membuat virtual web 

server dan mencoba 

Vulnerability Assessment. 

APLIKASI 

MOBILE 

PENGAWASAN 

ANGGARAN 

6 Juni – 10 Juni 2016 

Perancangan desain database 

dan database menggunakan 

MySql 

13 Juni – 17 Juni 2016 
Pembuatan user interface 

aplikasi di Android Studio 

20 Juni – 24 Juni 2016 

Demo aplikasi setengah jadi, 

pembuatan service sebagai 

penghubung database dan 

aplikasi 

27 Juni – 01 Juli 2016 

Presentasi akhir dan 

penyerahan laporan kerja 

praktik 

 

Tabel 1.5.1 merupakan tabel yang menjelaskan rencana jadwal 

pengerjaan selama enam minggu ditempat kerja praktik. 

1.6 Ringkasan Sistematika Laporan 

Dalam sub bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang isi dari setiap 

bab yang ada didalam laporan ini, berikut penjelasan singkatnya: 

 BAB I : Berisikian tentang dimana saya melakukan kerja praktik, 

membahas jam kerja serta lingkup penugasan di lokasi kerja praktik, 

dan menjelaskan permasalahan yang harus dihadapi oleh saya bersama 

rekan-rekan. Setelah permasalahan diketahui, lalu bab ini menjelaskan 

target penyelesaian masalah dan juga rencana penjadwalan pekerajaan. 
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 BAB II : Menjelaskan tentang profil keseluruhan dari kantor Divisi 

Digital Service. Dimulai dari denah lokasi hingga bukti foto lokasi 

tersebut berada. 

 BAB III : Menjelaskan tugas yang diberikan kepada saya dan rekan-

rekan, sehingga pembahasan secara rinci terdapat di bab ini. Mulai dari 

konsep, teknik pelaksanaan, perbandingan antara teori dengan 

implementasi, dan pengalaman selama melaksanakan kegiatan kerja 

praktik di Kantor Divisi Digital Service. 

 BAB IV : memaparkan kesimpulan dari hasil kerja praktik selama 

enam minggu. Selain itu terdapat saran yang diharapkan agar kegiatan 

kerja praktik ini menjadi lebih baik lagi. 
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BAB II PROFIL INSTANSI 

 

2.1 Profil Instansi 

Divisi Digital Service adalah sebuah organisasi yang di bentuk oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak tanggal 26 Oktober 2015. Yang 

bergerak dibidang pengelolaan fungsi coherent strategy, in house 

innovation, open innovation, research-standardization-quality assurance 

dan big data analystic. sesuai dengan pasal 16 didalam Peraturan Direktur 

Human Capital Management Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi 

Indonesi, Tbk Nomor: PR.202.25/r.00 /HK.200/COP-J4000000/2015. Yaitu 

sebagai berikut: 

1. SM Infrastructure Research & Standardization bertanggung jawab atas 

efektivitas penyelenggaraan kegiatan riset dan pengembangan 

infrastruktur secara end-to-end sesuai dengan perencanaan perusahaan. 

2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya SM infrastructure Research & 

Standardization menjalankan aktivitas utama antara lain, namun tidak 

terbatas sebagai berikut: 

a. Melakukan technology scanning dan initial technogology 

assessment. 

b. Melakukan pengembangan dan penyusunan dokumen kajian, 

standart sistem serta melaksanakan pemutakhiran dokumen 

strategis TELKOM terkait teknologi. 

c. Mendukung perencanaan dan memberikan bantuan penggelaran 

infrastruktur sesuai dengan rekomendasi atau standar yang 

ditetapkan. 

d. Melaksanakan evaluasi performasi teknologi termasuk 

konfigurasi dalam rangka mendukung kegiatan network 

improvement / deployment maupun service development & re-

engineering. 
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e. Menyusun rekomendasi improvement terhadap infrastuktur dan 

standar sistem berdasarkan hasil riset operasional untuk 

memberikan solusi atas permasalahan operasional pengelolaan 

produk dan infrastruktur dalam bentuk technical analysis. 

f.  Menyusun rancangan dan inovasi pengembangan jaringan sesuai 

dengan kebutuhan bisnis perusahaan 

g. Melaksanakan riset dan pengembangan model-model 

pengelolaan infrasturktur jaringan melalui kapabilitas IT 

pengelolaan network dan service (OSS dan BSS), serta 

infrastructure security. 

h. Menyusun rancangan dan inovasi digital service dan 

infrastructure integration, khususnya untuk produk yang terkait 

dengan infrastruktur. 

i.  Mengelola laboratorium dan saran kerja yang dibutuhkan. 

3. Dalam menjalankan perannya SM Infrastructure Research & 

Standardization berinteraksi antara lain, namun tidak terbatas dengan: 

a.  Subdit Infrastructure Service & Govermance dan Subdit IT 

Service & Govermance dalam hal perencanaan dan 

pengembangan infrastruktur. 

b. Divisi Planning & Development dan Divisi Service Oparation 

dalam hal dukungan expertise infrastructure deployment. 

c.  Divisi Service & solution dalam hal penyusunan rekomendasi 

improvement terhadap bisnis dan produk 

d. IS Center dalam hal dukungan infrastruktur jaringan melalui 

kapabilitas IT pengelolaan network dan service (OSS dan BSS). 
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2.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan 

Berikut adalah gambaran dari struktur organisasi di kantor Divisi Digital 

Service. Sesuai dengan penempatannya saya dan kedua rekan ditempatkan 

di Laboratorium Security, OSS & BSS yang diketuai oleh Bapak 

Muhammad Sovan Hadiwibowo selaku pembimbing lapangan kami. 

 

 

Gambar 2.2.1 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DIVISI DIGITAL 

SERVICE 

 Pada gambar 2.2.1 mennjelaskan gambaran struktur organisasi yang 

terdapat di kantor Divisi Digital Service yang mempunyai enam unit diantaranya 

adalah Business Research (BRE), Open API Management (OAM), Ecosystem 

Moile Experience (MXP), Infrastructur Research & Standardization (IRS), 

Product & Infra. Assurance (IAS), dan General Affairs (GEA).  
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2.3 Lokasi/Unit Pelaksanaan Kerja 

1. Denah Lokasi Tempat Kerja Praktik 

 

Gambar 2.3.1 Denah Lokasi Kerja Praktik 

Pada gambar 2.3.1 menunjukan denah lokasi tempat kerja praktik. 

Berada di Jalan Geger kalong Hilir No. 47 Bandung. Di alamat tersebut 

merupakan wilayah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sehingga ada 

beberapa gedung di lokasi alamat tersebut, salah satunya gedung Divisi 

Digital Service.  
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2. Gedung Divisi Digital Service 

 

Gambar 2.3.2 Depan Gedung Divisi Digital Service 

Pada gambar 2.3.2 merupakan gambar yang memperlihatkan 

depan gedung kantor Divisi Digital Service Bandung. 

3. Ruangan Kerja Praktik 

 

Gambar 2.3.3 Ruangan Kerja Praktik 

Gambar 2.3.3 sebagai gambaran suasana ruang tempat kerja 

praktik di kantor Divisi Digital Service Bandung. 
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BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN 

KRITIS 
 

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktek 

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selam enam minggu terhitung dari 

tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016. Selama disana 

saya dan dua rekan saya yang bernama Ranti Ratnasari dan Rizky wiratama 

ditempatkan di Divisi Digital Service Bandung. Kami mengerjakan dua 

buah tugas yaitu aplikasi Penetration Test dan aplikasi mobile untuk 

memantau kegiataan anggaran yang terjadi di kantor Divisi Digital Service. 

Berikut adalah penjelasan tentang penetration test dan aplikasi pengawasan 

anggaran berbasis android. 

3.1.1 Aplikasi Penetration Test 

Dalam kegiatan ini kami ditugaskan untuk membuat sebuah 

aplikasi mobile untuk melakukan penetration test. Penetration test 

adalah kegiatan simulasi yang dilakukan untuk mencari tahu dan 

mendeteksi kelemahan suatu sistem yang berkaitan dengan 

keamanan.  

Hal ini dilakukan agar dapat mengindentifikasi kelemahan yang  

terjadi pada sistem tersebut, sehingga kita bisa mencari solusi 

untuk mengatasi kelemahan yang ada didalam sistem tersebut. 

Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan beberapa tools, 

diantaranya: Vmware Workstation, Sistem Operasi Kali Linux, 

Sistem Operasi Debian 7, dan Sistem Operasi Windows 10. 

Adapun proses yang kami lakukan dalam pengerjaan 

penetration test. Untuk pengerjaan dilakukan secara bersama-sama 

sehingga tidak ada pembagian tugas masing-masing dari kita. 

Sebelumnya kami akan menjelaskan bahwa tugas ini tidak dapat 

diselesaikan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Tahapan 
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yang kami lakukan dalam pembuatan tugas ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1.1.1 PROSES PEMBUATAN APLIKASI PENETRATION 

TEST 

No Tahap pengerjaan Tujuan Keterangan 

1 
Install VMware 

Workstation 

Sebagai simulasi PC 

yang digunakan 

untuk menginstall 

aneka sistem operasi 

Sukses 

2 Install OS Kali Linux 
Tujuann awal 

sebagai web server 
Tidak berhasil 

3 

Mengupdate dan 

menginstall software 

di kali linux 

1. Burpsuite 

2. Nessus 

Sebagai perangkat 

scanning untuk 

mengecek, 

mendeteksi keamaan 

suatu web server 

Installasi 

berhasil, 

Scanning tidak 

berhasil 

4 Install OS Debian 7 

Sebagai web server 

yang nantinya akan 

digunakan untuk 

target penetration 

test 

Tidak berhasil 

5 

OS Windows 10 

(Laptop yang 

digunakan), 

menginstall buirpsuite. 

Sebagai perangkat 

yang digunakan 

untuk scanning 

(vulnerability 

Assessment) di kali 

linux 

Berhasil 
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Pada tabel 3.1.1.1 menjelaskan Hasil yang dapat kami lakukan 

didalam tugas ini dengan melakukan scanning pada OS kali Linux 

dengan menggunakan perangkat buirp suite. Buirp suite dapat 

mendeteksi kegiatan web yang ada didalam kali Linux. Kami 

menyadari masih memiliki banyak keterbatasan dalam pengerjaan 

penetration test, sehingga kegiatan tidak dilanjutkan dan dialihkan 

kepada tugas lainnya yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. 

3.1.2 Aplikasi Pengawasan Anggaran Berbasis Android 

Aplikasi pengawasan anggaran adalah tugas kedua untuk kami. 

Sebelumnya akan dijelaskan maksud dan tujuan dari pembuatan 

aplikasi ini. Aplikasi pengawasan anggaran, sebuah aplikasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai media untuk melaporkan dana 

anggaran kegiatan (RKAP) yang diperlukan, melaporkan kembali 

atas dana yang telah digunakan (Realisasi) dan menampilkan data 

yang telah dimasukkan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk 

mempermudah para karyawan di kantor Divisi Digital Service 

dalam mengajukan dana anggaran maupun melaporkan kembali 

anggaran yang sudah terpakai.  

Oleh karena itu kami melakukan pembagian tugas untuk 

mengerjakan tugas ini, saya merancang dan membuat database 

dengan MySql, Ranti Ratnasari membuat user interface dengan 

android studio, dan Rizky Wiratama membuat layanan sebagai 

penghubung antara user inrface dengan database. Dengan adanya 

pembagian tugas berikut laporan kerja praktik ini berisikan hasil 

dari tugas yang saya kerjakan. 

Sesuai dengan pembagian tugas dan judul yang saya ambil 

dalam laporan ini yaitu mengenai database. Perangkat lunak yang 

saya gunakan untuk membuat database adalah MySql. Pembuatan 

aplikasi ini memalui beberapa tahap diantaranya sebagai berikut  
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Tabel 3.1.2.1 TAHAP PEMBUATAN APLIKASI PENGAWASAN 

ANGGARAN 

No Tahap Pengerjaan Pembagian Tugas  

1 

Pengumpulan data-data yang 

digunakan sebagai variabel didalam 

database. 

Tia Dianti Hajizah 

2 

Perancangan sistem database 

1. Pembuatan flowchart 

2. Pembuatan ERD 

3. Pembuatan UML ( Use case, 

Activity Diagram, State 

Diagram) 

4. Normalisasi tabel untuk 

database 

3 Perancangan User Interface. 

Ranti Ratnasari 

4 
Pembuatan User Interface 

menggunakan Android Studio. 

5 

Membuat layanan sebagai 

penghubung antara database dengan 

user interface menggunakan PHP 

Rizky Wiratama 

 

Tabel 3.1.2.1 adalah tabel yang mendeskripsikan pembagian 

tugas yang dilakukan selama pengerjaan tugas tersebut. 
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3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan 

3.2.1 Aplikasi Penetration Test 

Pembuatan aplikasi penetration test tidak dapat 

diselesaikan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan 

yang kami miliki. Tetapi selama dua minggu pertama kerja 

praktik kami telah berusaha belajar dan memahami tugas 

ini. Oleh karena itu hasil akhir dari tugas ini tidak maksimal 

dan tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh 

pembimbing lapangan kami. 

Sehingga hasil akhir yang dapat kami jelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Install Vmware beserta konfigurasinya, tujuan dari 

instalasi ini untuk membuat simulasi PC yang 

nantinya akan digunakan sebagai perangkat 

komputer virtual yang bisa di install aneka OS. 

2. Install OS kali Linux, untuk menginstall perangkat 

lunak penetration test, seperti Buirp Suite dan 

Nessus. Tujuannya untuk melakukan scanning, 

vulnerability Assessment, dan  penetration test pada 

web server yang telah dibuat 

3. Install OS debían 7, untuk menjadikan sebuah web 

server yang nantinya akan di scanning dan di 

penetration test. 

Karena dengan segala keterbatasan yang kami miliki 

dan usaha yang telah kami lakukan, kami hanya dapat 

melakukan hal berikut ini: 

1. Dengan menggunakan laptop yang dimiliki, 

kami menginstall buirp suite untuk mencoba 
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scanning dan vulnerability Assessment pada 

Kali Linux yang ada di dalam Virtual Machine. 

2. Seolah-olah Kali Linux sebagai perangkat yang 

kami jadikan sasaran untuk di penetration test. 

3. Hasil dari Buirp Suite mendeteksi kegiatan apa 

saja yang berjalan di dalam web browser. 

3.2.2 Aplikasi Pengawasan Anggaran Berbasis Android 

Dengan adanya pembagian tugas yang telah diberikan, 

saya akan menjelaskan dari bagian tugas yang saya 

kerjakan. Berikut adalah laporan tugas yang saya kerjakan: 

3.2.2.1  Skematik sistem dari Aplikasi Anggaran 

Sebelum membuat aplikasi anggaran ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan seperti 

perancangan sistem yang dimaksud untuk aplikasi 

tersebut, seperti pembuatan flowchart, Use Case, 

State Diagram, activity Diagram dan Entity 

Relationship Diagram (ERD). Serta diperlukan 

normalisasi database untuk  menghilangkan dan 

mengurangi redudansi data dan tujuan yang kedua 

adalah memastikan dependensi data (Data berada 

pada tabel yang tepat)[1]. Berikut adalah gambaran 

skematik yang sudah dibuat agar fungsionalitas 

dari aplikasi tersebut berjalan dengan baik.  
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1. Flowchart 

 

Gambar 3.2.2.1.1(a) FLOWCHART APLIKASI 

PENGAWASAN ANGGARAN (1) 

Gambar 3.2.2.1.1 adalah siklus yang 

menggambarkan alur kerja sistem dari aplikasi 

pengawasan anggaran. 
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Gambar 3.2.2.1.1(b) FLOWCHART APLIKASI PENGAWASAN 

ANGGARAN (2) 

Gambar 3.2.2.1.2 lanjutan dari gambar 3.2.2.1.1 sebagai 

alur kerja sistem.  

2. Use Case 

 

Gambar 3.2.2.1.2 USE CASE APLIKASI PENGAWASAN 

ANGGARAN 

Gambar 3.2.2.1.3 menjelaskan fungsi atau layanan yang 

disediakan oleh sistem kepada pengguna aplikasi ini. 
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3. State Diagram 

 

Gambar 3.2.2.1.3 STATE DIAGRAM APLIKASI PENGAWASAN 

ANGGARAN 

 Gambar 3.2.2.1.4 sebagai gambaran untuk mendeskripsikan 

perilaku sistem dan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai 

sebuah object. 
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4. Activity Diagram 

 

Gambar 3.2.2.1.4 ACTIVITY DIAGRAM APLIKASI 

PENGAWASAN ANGGARAN 

Gambar 3.2.2.1.5 sebagai diagram yang 

menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang 

dilakukan oleh sistem. 
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5. Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.2.2.1.5 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM 

APLIKASI PENGAWASAN ANGGARAN 

Gambar 3.2.2.1.6 sebagai model yang menjelaskan 

hubungan antara data dalam database berdasarkan objek 

objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi 

Setelah proses perancangan database dengan 

membuat entitas diagram, maka diperlukan normalisasi 

database, untuk menghilangkan dan mengurangi redudansi 

data dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi 

data (Data berada pada tabel yang tepat)[2]. Berikut adalah 

normalisasi database yang telah dilakukan hingga 

mencapai normalisasi 3NF. 
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a. Normalisasi 1NF 

 

Gambar 3.2.2.1.5(a) NOMALISASI DATABASE 1NF 

Pada gambar 3.2.2.1.1 adalah gambar normalisasi 

tabel 1NF untuk menghilangkan duplikasi kolom dari tabel 

yang sama pada database MySql.  

b. Normalisasi 2NF 

 

Gambar 3.2.2.1.5(b) NOMALISASI DATABASE 2NF 
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Pada gambar 3.2.2.1.2 menggambarkan normalisasi 

tabel 2NF dengan membuat tabel baru untuk 

menempatkannya secara terpisah dari subset data yang ada 

pada tabel sebelumnya. 

c. 3NF 

 

Gambar 3.2.2.1.3 NOMALISASI DATABASE 3NF 

Gambar 3.2.2.1.3 menjelaskan hasil akhir dari 

normalisasi ke 3NF. Dimana tabel yang sudah dibuat sesuai 

dengan fungsi datanya akan direlasikan dengan tabel yang 

memiliki relasi atau berhubungan datanya. 
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3.2.2.2  Penentuan Variabel Database 

Setelah melakukan perancangan sistem, hal yang 

perlu dilakukan adalah menentukan variable untuk 

atribut didalam database. Penentuan variable 

berdasarkan atribut yang telah kita buat di dalam 

Entity Relationship Diagram. Berikut adalah 

variable-variable yang digunakan didalam database. 

Tabel 3.2.2.2.1 TABEL DESKRIPSI VARIABEL 

DATABASE 

No Variabel Fungsionalitas 

1 NIK 

Variable untuk 

menyimpan field 

indentitas setiap 

karyawan 

2 name 

Variable untuk 

menyimpan nama 

karyawan 

3 password 

Variable untuk 

menyimpan 

password dari 

setiap account. 

4 labID 

Variable yang 

digunakan 

sebagai tempat 

data laboratorium 

ID 

5 lab_name 

Variable yang 

digunakan 

sebagai tempat 

data nama-nama 

laboratorium 

6 costID 

Variable yang 

digunakan 

sebagai tempat 

data cost. Center 
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ID 

7 cost_name 

Variable yang 

digunakan 

sebagai tempat 

data dari nama-

nama cost.center 

8 akunID 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan ID 

akun. 

9 akun_name 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

keterangan nama 

akun. 

10 activityID 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan ID 

activity. 

11 activity_name 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan nama 

activity dari suatu 

kegiatan yang 

akan dilakukan 

12 date_act 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

tanggal kegiatan 

akan berlangsung 

13 DIrkap 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

tanggal input 

memasukan data 

RKAP. 
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14 describe 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

penjelasan 

singkat mengenai 

kegiatan yang 

akan 

dilaksanakan 

15 alocation 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan dana 

anggaran yang 

dibutuhkan 

16 realizationID 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan ID 

realisasi suatu 

kegiatan 

17 details 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

rincian barang 

ataupun 

kebutuhan 

keperluan yang 

telah dibeli / 

dikeluarkan 

18 date_real 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

tanggal kegiatan 

berlangsung 

19 DIreal 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

tanggal peng-

input-an realisasi 
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20 Price 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan harga 

21 Cost 

Variable yang 

digunakan untuk 

menyimpan total 

biaya yang telah 

dikeluarkan untuk 

kepentingan suatu 

kegiatan 

   

Tabel 3.2.2.2.1 sebagai tabel yang menjelaskan 

fungsi dari variabel yang kita gunakan sebagai atribut di 

dalam database 

3.2.2.3  Database MySql 

Tahap berikut adalah screenshoot dari table 

database MySql yang sudah dibuat beserta table 

relasinya. Database MySql diberi nama 

“db_report”, dan terdapat tujuh table database 

didalamnya.  

1. Database “db_report” 

 

Gambar 3.2.2.3.1 DATABASE “db_report” 
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Sesuai dengan gambar 3.2.2.3.1 sebagai tampilan database yang 

digunakan untuk menyimpan semua data dalam sistem aplikasi pengawasan 

anggaran tersebut. Terdapat tujuh tabel yang digunakan untuk menyimpan data-

datanya, yaitu tabel akun, tabel cost_centre, tabel employee, tabel lab, tabel lab, 

tabel realization, tabel rkap, dan tabel user. 

2. Tabel user 

 

Gambar 3.2.2.3.2 TABEL USER 

Gambar 3.2.2.3.2 adalah tabel user sebagai tabel database untuk 

menyimpan data pengguna aplikasi yang sudah terdaftar atau sudah melakukan 

pembuatan akun. Tabel user memiliki tiga atribut, yaitu NIK sebagai primary key, 

name,  dan password. 

3. Tabel akun 

 

Gambar 3.2.2.3.3 TABEL AKUN 

Gambar 3.2.2.3.3 merupakan gambar tabel yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data akun. Data akun adalah data yang mengidentifikasikan suatu 

kegiatan yang dilakukan. Atribut yang ada didalam tabel ini ada dua yaitu, akunID 
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sebagai ID akun yang sudah ada secara default sedangkan akun_name adalah 

nama dari kegiatan tersebut sesuai dengan akunID. 

4. Tabel cost_centre 

 

Gambar 3.2.2.3.4 TABEL COST_CENTRE 

Cost. Centre adalah sebuah kelompok atau divisi yang terdapat di kantor 

Digital Service. Sehingga di kantor ini terdapat banyak Cost. Centre. Atribut yang 

digunakan ada dua pada tabel cost_centre, terlihat pada gambar 3.2.2.3.4 terdapat 

costID sebagai ID yang membedakan di setiap cost_centre dan cost_name sebagai 

nama dari cost_centre tersebut sesuai dengan costID yang sudah ditentukan. 

5. Table Employee 

 

Gambar 3.2.2.3.5 TABEL EMPLOYEE 

Pada gambar 3.2.2.3.5 sebagai tabel employee yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh data pegawai yang ada dikantor Divisi Digital Service. 
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6. Tabel Lab 

 

Gambar 3.2.2.3.6 TABEL LABORATORIUM 

Gambar 3.2.2.3.6 adalah tabel data untuk menyimpan nama laboratorium 

yang ada di kantor Divisi Digital Service, dengan memiliki dua atribut yaitu labID 

dan lab_name. fungsi dari atribut labID sebagai tempat ID Lab yang ada dikantor 

tersebut, dan atribut lab_name sebagai tempat penyimpanan nama dari setiap 

laboratorium yang ada. 

7. Tabel RKAP 

 

Gambar 3.2.2.3.7 TABEL RKAP 

Tabel RKAP adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data 

anggaran yang telah dimasukan oleh pegawai yang ingin melakukan suatu 

kegiatan. Pada gambar 3.2.2.3.7 merupakan gambar tabel RKAP dengan memiliki 

delapan atribut, diantaranya adalah activityID, activity_name, description, 

allocation, date_act, DIrkap, NIK, dan Lab_name. 
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8. Tabel Realization 

 

Gambar 3.2.2.3.8 TABEL REALIZATION 

Tabel realization yang ada pada gambar 3.2.2.3.8 sebagai tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data realisasi, dimana pegawai telah memasukan 

data realisasi sebagai laporan terhadap anggaran yang telah digunakan. Tujuannya 

untuk menyamakan dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan. 

9. Tabel Database Employee 

 

Gambar 3.2.2.3.9 TABEL EMPLOYEE YANG SUDAH TERISI DENGAN DATA 

PEGAWAI 
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Pada gambar 3.2.2..3.9 tampilan tabel data pegawai yang sudah melakukan 

pendaftaran akun terhadap aplikasi pengawasan anggaran. 

10. Tabel Database Realization 

 

Gambar 3.2.2.3.10 TABEL REALIZATION YANG SUDAH TERISI DENGAN 

DATA REALISASI 

Pada gambar 3.2.2.3.10 adalah tampilan tabel realisasi yang sudah terisi 

oleh data realisasi dan sudah di inputkan oleh para pegawai di kantor Divisi 

Digital Service. 

11. Tabel Database RKAP 

 

Gambar 3.2.2.3.11 TABEL RKAP YANG SUDAH TERISI DENGAN DATA 

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN 
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Pada gambar 3.2.2.3.11 sebagai tampilan data RKAP yang sudah 

dimasukan data anggaran oleh para pegawai.  

12. Tabel Database User 

 

Gambar 3.2.2.3.12 TABEL USER YANG SUDAH MELAKUKAN LOGIN KEDALAM 

APLIKASI 

Gambar 3.2.2.3.12 sebagai tabel data user yang sudah melakukan login 

kedalam aplikasi pengawasan anggaran. 
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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Simpulan  

Kesimpulan dari hasil kerja praktik ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 

teknik dan non teknis, berikut kesimpulan yang dapat saya ambil:  

1. Mempraktekan ilmu yang sudah didapatkan selama kuliah tentunya 

sesuai denga tugas yang diberikan 

2. Melatih bekerja secara team 

3. Memahami keinginan client, sehingga memacu untuk berfikir secara 

luas dan terus menggali kemampuan 

4. Mendapatkan pengalaman secara nyata di lingkup pekerjaan 

5. Aplikasi yang dibuat belum berjalan sesuai dengan target 

 

4.2 S a r a n  

4.2.1 Bagi Perusahan  

1. Pembimbing lapangan harus lebih memperhatikan anak 

bimbingannya selama kerja praktik 

2. Pembimbing lapangan mau memberikan ataupun membagikan 

sebagian ilmunya kepada mahasiswa kerja praktik 

3. Menambahkan suasa kerja yang lebih akrab terhadap mahasiswa 

kerja praktik 

4.2.2 Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa sudah harus memiliki materi atau perbekalan ilmu yang 

sekiranya bisa diaplikasikan langsung kedalam dunia kerja secara 

nyata. 
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2. Memiliki kedispilnan terhadap kegiatan yang dilakukan selama 

kerja praktik 

3. Melatih kemampuan atau skill yang dimiliki, karena sangat 

berpengaruh di dunia kerja. 

4. Menjalin hubungan yang akrab kepada seluruh mitra pada instansi 

perusahaan di tempat kerja praktik 
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