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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun 

laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan ini akan 

membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kaupaten Bengkalis. 

 Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP). 

 Laporan Kerja Praktek (KP) ini dibuat dengan berbagai observasi dan 

beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan 

dan hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan 

laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar 

besarnya kepada : 

1. Bapak Johny Custer, S.T., M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Bapak Danuri M.Cs selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Nurul Fahmi, M.Kom selaku Koordinator Kerja Praktek Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. 

5. Ibuk Sri Mawani selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis yang 

telah memberikan saya ilmu saat perkuliahan. 

7. Bapak Dr. H. Suwarto, S.Pd, M.Pd selaku kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

8. Ibuk Imelda, S.Pd., M.Pd, M.Si selaku pembimbing saat Kerja Praktek di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 



9. Seluruh karyawan yang telah memberikan pelajaran dan membimbing pada 

kegiatan Kerja Praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis. 

10. Seluruh teman teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi 

dan semangat, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik 

mungkin. 

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, karena dengan adanya 

pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis mendapatkan begitu banyak ilmu 

pengetahuan terkait berbagai bidang, selain itu juga mendapatkan begitu banyak 

pengalaman berharga yang kelak dapat dijadikan pegangan yang akan sangat 

berguna dan membantu di masa yang akan datang terutama didalam dunia kerja 

dengan lingkup yang lebih luas. 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan 

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberkan saran serta 

kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan 

untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar 

laporan ini dapat bermanfaat bgi semuanya. Untuk itu kritik dan saran demi 

kesempurnaan penulis Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 

 Bengkalis, 11 Januari 2021 

 

 Penulis 

 

 HERDIYANTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap 

mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahaan mahasiswa diharapkan dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh semasa belajar di perkuliahan dan mampu 

menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. 

Dimasa yang pesat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, 

banyak instansi yang memanfaatkan perkembangan teknologi, salah satunya 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Mereka mulai 

memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media informasi dan media 

promosi. Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun 

kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi 

penerima  informasi. 

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bengkalis pada Bidang 

Pelayanan, setiap catatan harian pekerja yang belum terselesaikan masih di rekap 

dan dicatat di dalam buku secara manual dan belum menggunakan sistem 

komputerisasi. Catatan harian yang setiap harinya dicatat disebuah buku sehingga 

halaman buku tersebut penuh, buku tersebut harus diganti yang mana 

mengeluarkan biaya. Selain itu, setiap ingin melihat catatan harian pekerja yang 

lama akan sulit diakses karena buku yang telah penuh disimpan didalam gudang. 

Dengan melihat cara pengelolaan catatan harian pekerja tersebut, maka 

dibutuhkan sebuah sistem baru yang dapat membantu dalam pengelolaan 

pencatatan harian pekerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi. 

Sistem baru tersebut dinamakan komputerisasi. Salah satu bentuk pengolahan 

informasi berbasis komputerisasi adalah dengan menggunakan aplikasi web. Oleh 

karena itu laporan KP ini membahas tentang “Perancangan Aplikasi Catatan 

Harian Pegawai Bidang Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis”. 



1.2. Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kerja Praktik adalah : 

1. Untuk menambah pengalaman kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan pada dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

3. Merancang website untuk membantu mempermudah pekerjaan yang ada di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

1.2.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktik adalah : 

1. Dapat mengetahui sistem kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi dalam 

dunia kerja dan solusinya. 

3. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan 

pekerjaan. 

4. Dapat merancang website pencatatan harian pekerja di bidang pelayanan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN BENGKALIS 

 

2.1. Sejarah singkat 

 

Sejak pertama kali diresmikan pada 11 Februari 2013, Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis belum memiliki nama. Setelah berjalan empat 

tahun, delapan bulan, tepatnya pada Senin 23 Oktober 2017, gedung megah di 

Jalan Pertanian, resmi menyandang nama Tuan Guru Haji Ahmad. Tidak banyak 

yang tahu siapakah sosok Tuan Guru Haji. Selain pihak keluarga dekat dan 

kerabatnya, hanya segelintir orang di Negeri Junjungan ini yang mengetahui tokoh 

ini. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis (dikutip dari tulisan H Amrizal dan Riza Fahlevi) 

menyebutkan Tuan Guru Haji Ahmad lahir sekitar tahun 1885 silam di Pangkalan 

Jambi. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai tokoh ulama dan pendidikan di 

Negeri Junjungan Bengkalis. Hal ini terbukti dengan kegigihannya dalam 

mendirikan institusi pendidikan agama di Pulau Bengkalis.Tuan Guru Haji 

Ahmad, pertama kali datang ke Bengkalis diajak teman-temannya untuk 

berdagang. Dari pulau Bengkalis, mereka membawa komiditi hasil kebun/ladang 

masyarakat setempat, seperti buah-buahan, palawija, serta hasil kebun lainnya 



untuk di perdagangkan ke Semenanjung Malaysia. Aktivitas perdagangan ini 

dilakukan selama hampir dua tahun. 

Pada tahun 1914, Ahmad muda pergi ke negeri jiran Kedah, Malaysia 

untuk belajar Islam dengan ulama terkenal di daerah itu. Setelah  menyelesaikan 

pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci 

Mekkah. Menurut cerita H Hasan Ahmad, putranya, dalam perjalanan ke tanah 

suci dari Malaysia, Ahmad berjalan kaki. Pada setiap negeri atau daerah yang 

lalui, Ahmad selalu singgah sambil mencari tambahan biaya dan persediaan. 

Setelah menunaikan ibadah haji, Tuan Guru Haji Ahmad menetap di Mekkah 

selama lebih kurang tiga tahun untuk mendalami ilmu Islam dengan ulama-ulama 

di sana. Sekembalinya di tanah suci, Beliau menikah dengan Rohimah binti Haji 

Sani, lalu menetap di Negeri Perak Malaysia. Di tempat itu, berkat ilmu yang 

diperoleh selama di tanah suci, Tuan Guru Haji Ahmad mengajarkan Islam 

kepada penduduk setempat. 

Pada tahun 1924, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Bengkalis untuk 

mendirikan sekolah agama. Sekolah yang didirikan dengan sistem halaqah 

bertempat di masjid Paret Bangkong (sekalang masjid raya) yang terkenal dengan 

sebutan Masjid Batu. Tercatat beberapa nama yang pernah menjadi murid Tuan 

Guru Haji Ahmad, diantaranya H Abdul Nur (Andak Dolah), H Zakaria MA, H 

Muhammad Sidik, H Muhammad Toha, H Ismail dan H Umar. H Abdullah Nur 

baru tiba dari Langkat dan H Zakaria dari Pahang. Selain menuntut ilmu dengan 

Tuan Guru Ahmad, keduanya ikut mengajar di sekoleh tersebut. Pada tahun 1937, 

H Zakari mendirikan sekolah Al Khairiyah yang merupakan sekolah/pondok 

formal di Bengkalis. Sekolah tersebut berdiri di tanah wakaf Masjid Raya di Jalan 

Sultan Syarif Kasim (lahan dibangun bekas Panti Asuhan Dayang Dermah). Tuan 

Guru Haji Ahmad juga ikut mengajar sekolah. Namun Al Khairiyah ditutup ketika 

Jepang masuk ke Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad mengajar Islam pada 

masyarakat di berbagai masjid dan surau yang ada di Pulau Bengkalis dan 

sekitarnya. Meskipun tanpa dibayar alias gratis, beliau tetap ikhlas dan senang 

hari mengabdi. 



Setiap awal bulan Ramadhan, beliau kembali ke Perak untuk berkumpul 

dengan isteri dan anak-anaknya. Setelah Hari Raya Idul Fitri, Tuan Guru Haji 

Ahmad kembali ke Pulau Bengkalis untuk menjalankan tugasnya. Selama 

mengajar di Bengkalis, beliau menikahi dara Bengkalis yakni Khadijah binti H 

Sulaiman. Pada tahun 1930, Tuan Guru Haji Ahmad memboyong keluarganya 

dari Perak ke Bengkalis. Selama di Pulau Bengkalis, sosok Ahmad tak pernah 

lelah untuk melanjutkan aktivitas pendidikan dan dakwahnya. Tantangan terberat 

yang dihadapi selama menjalan dakwah di Pulau Bengkalis, Tuan Guru Haji 

Ahmad menghadapi persoalan di tengah-tengah masyarakat, yakni 

berkembangnya ilmu hitam, khususnya sihir, racun dan sejundai yang menelan 

banyak korban. Bahkan Tuan Guru Haji Ahmad pernah dianjam akan "dibuat" 

atau "disantau" (diracun).   

Namun berkat kekuatan iman dan agama yang dimilikinya, beliau selamat 

dari perbuatan jahat tersebut. Berkat kegigihannya dalam berdakwah, akhirnya 

secara perlahan-lahan ilmu hitam tersebut berangsur-angsur hilang dari tanah 

Bengkalis. Selain mendirikan tempat pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad juga 

mendirikan sebuah masjid di Pangkalan Batang yang diberinama Masjid Al 

Muttaqin. 

Pada saat penjajahan Jepang, aktivitas pendidikan agama terhenti, karena 

kegiatan atau perkumpulan dilarang. Saat itu, tokoh-tokoh ulama Ilsma seriang 

mendapat teror dan ancaman akan dibunuh. Situasi yang tidak aman dan kondusif 

ini menyebabkan madrasah ditutup dan Tuan Guru Haji Ahmadi kembali ke 

Perak. Setelah pemerintah Jepang angkat kaki dari Indonesia, lantas Tuan Guru 

Haji Ahmad kembali ke Bengkalis dan melakukan aktivitas sebagaimana semula 

sampai menghembuskan nafas terakhir. 

 

 

 

 

 



2.2 Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi dari perusahaan : 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya masyarakat sadar dan gemar membaca serta tertatanya 

pengelolaan kearsipan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020. 

2.2.2 Misi 

Menjadikan Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi sebagai 

pusat pelayanan informasi dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan rekreasi 

dalam bidang perpustakaan, pusat pengelolaan dan penyimpanan arsip dan 

dokumentasi. 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perpustakaan Kabupaten 

Bengkalis : 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis 

 



2.4 Ruang Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bengkalis 

Berikut adalah uraian pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis : 

1. Kepala 

Kepala mempunyai tugas : 

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan 

rapat atau pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh 

kinerja yang diharapkan. 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan perumusan rencana 

program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta 

perencanaan evaluasi pelaporan. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi 

surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, 

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris 

barang dan aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mempunyai 

fungsi : 

a. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga 

lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

b. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan. 



c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan 

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan. 

4. Bidang Pelayanan 

Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaanmempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan 

Layanan Perpustakaan dalam penyusunan bahan perumusan 

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Layanan dan 

Kerjasama Perpustakaan. Bidang Pelayanan mempunyai fingsi : 

a. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi 

Layanan dan Kerjasama Perpustakaan. 

b. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi 

Layanan dan Kerjasama Perpustakaan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan 

lancer. 

c. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Layanan dan 

Kerjasama Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Uraian  Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 09 November 

2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021 di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Selama pelaksanaan Kerja Praktek (KP) ada 

beberapa pekerjaan yang diberikan oleh pihak dari tempat Kerja Praktek. 

Adapun tugas yang dikerjakan antara lain : 

3.1.1 Bagian Pelayanan 

1. Perbaikan Server Jaringan 

Perbaikan server apabila terjadi masalah pada jaringan yang ada pada 

Perpustakaan. Biasanya perbaikan server dilakukan 3 bulan sekali untuk 

mengecek apakah server ada kerusakan atau tidak. Apabila server mengalami 

kendala, maka pihak kantor akan memanggil teknisi jaringan untuk segera 

dilakukan perbaikan. 

  

 
Gambar 3.1 Server Sebelum di Perbaiki 

2. Pengentrian Buku 

Entri buku dilakukan apabila ada buku yang baru masuk dibagian pelayanan, 

maka pegawai melakukan entri buku menggunakan aplikasi yang bernama 



Inlislite yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bengkalis. 

Entri buku dengan cara membuka aplikasi Inlislite kemudian mengisi form 

pengentian buku diantaranya ada mengisi judul buku, penulis buku, penerbit, 

dan tahun terbitan. Setelah mengisi form maka buku di scan menggunakan 

alat scanner kemudian di uploud ke aplikasi Inlislite. Setelah selesai di entri 

maka buku siap di letakkan di rak baca. 

 

 
Gambar 3.2 Sedang Entri Buku 

 

3. Scan Buku 

Scan buku menggunakan alat scanner setelah buku selesai di daftarkan atau di 

entri menggunakan aplikasi Inlislite. Scan bagian cover buku saja agar buku 

bisa terdaftar di perpustakaan seluruh Indonesia. Setelah menscan sekitar 10 

buku, maka alat scan harus di istirahatkan selama kurang lebih 5 menit 

sebelum digunakan kembali. 



 
Gambar 3.3 Sedang Scan Buku 

 

4. Mebuat Surat Bebas Pustaka 

Membuat surat bebas pustaka bagi anggota perpustakaan tuan guru haji 

ahmad. Sebelum dibuatkan surat bebas pustaka, maka anggota harus mengisi 

form permohonan bebas pustaka, kemudian diserahkan ke pegawai yang 

bertugas pada saat itu. Surat bebas pustaka baru bisa diambil setelah 2 hari 

permohonan diajukan. 

 

5. Cetak Kartu Anggota Perpustakaan 

Sebelum di cetak kartu anggota Perpustakaan, calon anggota perpustakaan 

harus mengisi surat pengajuan anggota perpustakaan, setelah selesai, surat 

pengajuan anggota perpustakaan maka selanjutnya ncalon anggota mengisi 

form yang ada di aplikasi Inlislite di antaranya ada form nama, alamat, umur, 

asal sekolah atau perguruan dan lain – lain. 

Setelah semua persyaratan di lengkapi maka langkah selanjutnya 

pengampilan foto calon anggota, kemudian baru bisa dilakukan pencetakan 

kartu anggota perpustakaan menggunakan alat ID CARD PRINTER dan 

Printer Thernal EPPOS 58MM EPP58D USB untuk membuat barcode. 



 
Gambar 3.4 Mesin Cetak Barcode Kartu 

 

3.1.2 Perancangan Aplikasi Catatan Harian Pegawai Berbasis Website 

1. Merancang Database 

Pembuataan database menggunakan xampp dan PhpMyAdmin di browser. 

2. Merancang Aplikasi Website 

Pembuatan website menggunakan sublime dan chrome sebagai browser nya. 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan selama melakukan kerja praktek di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yaitu : 

1. Memahami dunia kerja bidang Teknik Informatika (TI). 

2. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill di bidang teknik informatika 

sebagai peluang kerja. 

3. Mengembangkan pengetahuan informatika dalam bidang pelayanan dengan 

melakukan perancangan aplikasi catatan harian pegawai. 

4. Terselesaikannya Pengentrian buku dan scan buku di bidang pelayanan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

5. Terselesaikannya aplikasi catatan harian pegawai pada bidang pelayanan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

 



3.3 Perangkat Yang Digunakan 

Perangkat lunak/perangkat keras yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah : 

Perangkat lunak (Software) : 

1. Google Chrome digunakan untuk mengakses aplikasi Inlislite. 

2. Aplikasi Inlislite digunakan untuk Pengentrian buku dan Scan buku. 

3. Microsoft Word 2010 digunakan untuk membuat laporan-laporan yang 

dibutuhkan. 

4. Xampp merupakan sebuah software yang berguna untuk pengembangan 

website berbasis php dan mysql. 

5. Sublime digunakan untuk membuat kode program. 

6. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10. 

Perangkat Keras (Hardware) : 

1. Komputer digunakan dalam pekerjaaan agar efektif dan efisien.  

2. Scanner digunakan untuk menscan buku dan dokumen kantor. 

3. Printer di gunakan mencetak dokumen kantor. 

 

3.4 Kendala Yang dihadapi 

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam 

mengerjakan yaitu kurangnya pengetahuan tentang informasi terbaru dan 

mengatur strategi dalam mengelola sebuah kegiatan. Sehingga kegiatang yang 

dilaksanakan berjalan kurang efektif. 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi penulis, diantaranya adalah: 

1. Alat scan yang ada hanya berjumlah 2 buah, namun selama kerja praktek alat 

scan yang dapat digunakan hanya ada 1 buah, sehingga perkerjaan scan buku 

menjadi lebih lama, kemudian alat scan yang digunakan harus di istirahatkan 

sekitar 5 menit sebelum digunakan kembali. 

2. Terbatasnya jumlah komputer yang ada, menjadi kendala yang dihadapi 

selama kerja praktek dilaksanakan. 

 



3.5 Pemecahan Masalah 

Dari kendala yang yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas, penulis 

dapat menyelesaikan sesuai dengan kendalanya, yaitu : 

1. Diharapkan memperbaiki alat scan yang rusak atau membelikan alat 

scan yang baru, agar segera terselesaikannya pekerjaan yang 

diberikan. 

2. Melakukan servis komputer yang terbengkalai sehingga dapat di 

gunakan kembali untuk bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PERANCANGAN APLIKASI CATATAN HARIAN PEGAWAI BIDANG 

PELAYANAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN BENGKALIS 

 

Aplikasi Catatan Harian Pegawai pada bidang pelayan dibuat agar bisa 

mengatasi berbagai masalah salah satunya yaitu untuk pencatatan pegawai yang 

bertugas mengalami kendala pada saat piket kerja. Biasanya catatan di tulis 

disebuah buku biasa yang kemudian besok dibaca oleh pegawai yang bekerja esok 

harinya. Karena catatan belum terkomputerisasi melainkan menggunakan buku, 

maka sering kali catatan tidak terbaca atau tidak tersampaikan kepada yang 

bersangkutan. 

Maka penulis merancang sebuah aplikasi catatan harian pegawai berbasis 

website yang nantinya akan di konfigurasikan ke aplikasi Inlislite yang sudah ada 

di perpustakaan agar kendala atau masalah bisa langsung tersampaikan kepada 

yang bersangkutan. 

 

4.1 Analisa Sistem 

Berikut merupakan proses pembuatan Perancangan Aplikasi Catatan 

Harian Pekerja : 

1. Analisa Sistem yang sedang berjalan 

 
Gambar 4.1 Alur Sistem yang Berjalan 



Dari alur sistem yang sedang berjalan dapat dijelaskan bahwa calon anggota 

perpustakaan dating langsung ke perpustakaan kemudian mengajukan form 

permohonan anggota. Setelah mengisi form lalu menyerahkan berkas ke petugas 

1, apabila berkas lengkap maka dapat dilanjutkan ke pencetakan. Sedangkan 

apabila mengalami kendala, seperti blanko habis atau yang lainnya, maka petugas 

1 membuat cacatan ke petugas 2 agar bisa di proses keesokan harinya. 

 

2. Analisa sistem yang diusulkan 

 

Gambar 4.2 Alur Sistem yang diusulkan 

 

Berdasarkan analisa sistem yang sedang berjalan maka penulis mengusulkan 

sebuah perancangan aplikasi berbasis  website pada bidang Pelayanan, Sistem 

Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan 

dalam pembuatan catatan harian pekerja. Komputer merupakan alat bantu yang 

sangat bermanfaat dalam kegiatan pengolahan dan pemeliharaan data pada sistem 

informasi. 

 

4.2 Merancang Tabel 

Mengumpulkan tabel-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan     

Aplikasi Pencatatan Harian Pekerja. Tabel yang di kumpulkan berdasarkan 

database yang di perlukan untuk merancang Aplikasi tersebut, Pembuatan 

database menggunakan PhpMyAdmin di XAMPP. 



Berikut tabel-tabel yang dibutuhkan:  

4.2.1 Tabel Admin 

Tabel ini berfungsi sebagai data user untuk login kedalam website 

a. User (PRIMARY KEY) sebagai username 

b. Password untuk kata kunci 

 

 
Gambar 4.3 Hasil Tabel Admin 

 

4.2.2 Tabel Admin 

Untuk menginputkan data di website, user harus login agar bisa masuk ke menu 

home dari website ini. Disini saya belum meghosting website yang saya buat ini, 

jadi masih belum bisa diakses menggunakan jaringan internet. Jadi untuk Login 

Website ini, user bisa menggunakan software XAMPP Control Panel dengan 

menjalankan Apache, MySQL dan FileZila. Lalu menggunakan Browser, 

mengetikkan localhost di bar pencarian dan jalankan folder kita. Adapun tampilan 

login adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.4 Hasil Menu Login 

 

4.2.3 Hasil Halaman Home 

Halaman home adalah tampilan awal dari aplikasi ini, pada aplikasi ini terdapat 

menu tambah yang akan digunakan pekerja untuk menginputkan catatan 

hariannya. Adapun Tampilan Home adalah sebagai berikut : 



 

Gambar 4.5 Hasil Halaman Home 

 

4.2.4 Hasil Halaman Tambah Data 

Pada halaman tambah data ini user dapat menginputkan data catatan harian 

dimana user harus memasukan nama, catatan,  dan warna penanda. Berikut 

tampilan tambah data dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.6 Hasil Halaman Tambah Data 

 



4.2.5 Menu Edit Data 

Pada menu edit ini, user bisa mengedit atau mengubah data yang telah terinput. 

Misalkan merubah nama atau lainnya. Mungkin ada kesalahan saat penginputan 

data, maka datanya bisa di edit ataupun diubah. Adapun halaman edit dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.7 Hasil Halaman Edit 

 

4.2.6 Menu Hapus 

Menu hapus ini digunakan jika user ingin menghapus data. Jika user menghapus 

data dari webite ini, maka data di database pun akan ikut terhapus tanpa bisa 

mengembalikan datanya lagi. Saat user mengklik button hapus, maka akan 

ditampilkan pesan apakah benar user ingin menghapus data. Adapun tampilannya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 4.8 Hasil Menu Hapus 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang dilaksanakan di Kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi Catatan Harian Pegawai Berbasis Website ini dibuat untuk 

membantu mempermudah dalam proses pencatatan kendala atau masalah 

di bidang pelayanan. 

2. Dengan melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis ini diharapkakn aplikasi yang dirancang ini dapat 

membantu pegawai di bidang pelayanan. 

3. Pelaksanaan Kerja Praktek dapat menambah ilmu tentang jenis-jenis 

pekerjaan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan terdapatnya beberapa kelemahan yang ada pada 

sistem yang telah di rancang, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Agar sistem yang dirancang dapat bekerja secara efektif dan efisien maka 

diperlukan tenaga terampil dalam pengoperasian sistem yang dibuat. 

2. Dalam penerapan system diharapkan sebaiknya di dukung oleh perangkat 

atau alat yang memadai, baik dari segi manusia maupun peralatannya 

(Hardware dan Software). 
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