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KATA PENGANTAR 
  

Puji syukur serta nikmat Saya ucapkan pada Allah SWT atas rahmatNya 

yang melimpah. Atas terselesaikannya kegiatan Kerja Praktek di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pelaksaan Kerja Praktek 

Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Tujuan dibuatnya 

laporan Kerja Praktek ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang ada 

kaitannya dengan dunia kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, tentu tak lepas dari 

pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa 

hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak 

yang terkait itu diantaranya sebagai berikut : 

1. Seluruh dosen di Program Studi Teknik Informatika yang sudah 

memberikan banyak informasi. 

2. Bapak Hadi Prasetyo, ST selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bengkalis. 

3. Bapak Rinto, SE, M.Si selaku Sekretaris Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. 

4. Ibu Herniyati, SE selaku Bendahara Umum Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sekaligus Pembimbing 

Pelaksaan Kerja Praktek 

5. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bengkalis yang dengan tulus memberi pengarahan selama Kerja Praktek di 

instansi tersebut. 

6. Orang Tua dan teman-teman terima kasih banyak atas dukungannya. 

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis 

bisa menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan sebaik-baiknya. Penulis 



 

iv 

 

menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktek ini masih banyak 

terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas 

ketidaksempurnaan ini.  

Bengkalis, 30 Desember 2020 

 

Riau Datin Azura 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek adalah Kegiatan mahasiawa yang dilakukan dimasyarakat 

maupun perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja serta mendapatkan umpan balik 

perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat maupun jalur pengembangan 

diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu.  Praktek kerja ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, berdaya saing tinggi 

karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat yaitu 

kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi. 

KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa, serta 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori 

yang mereka peroleh di bangku kuliah. KP dilaksanakan agar mahasiswa dapat 

memahami dan menerapkan secara baik tentang bidang ilmu yang dipelajari. 

Selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui profesi serta atmosfir pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

 Agar menjadi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, skill, 

dan pengalaman didunia kerja melalui magang, maka penulis memilih Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai tempat 

pelaksanan Kerja Praktek.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas  penyelenggaraan 

penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam 

rangka pengembangan pembangunan secara umum, Pemantauan dan evaluasi, 

penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan hal diatas maka penulis mencoba mempelajari mekanisme 

pengolahan Data Keuangan yang meliputi salah satunya yaitu Pembuatan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulannya sebagai laporan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk memaksimalkan tugas dan kerja BAPPEDA. Salah satu 

dokumen untuk melengkapi laporan tersebut adalah Surat Perintah Tugas (SPT). 
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Pembuatan Surat Perintah Tugas tersebut sebagai pengimplikasian teori 

yang telah didapatkan diperkulihan dan menuangkan kedalam bentuk laporan 

kerja praktek dengan judul : “APLIKASI PEMBUATAN SURAT PERINTAH 

TUGAS (SPT) PADA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS BERBASIS 

WEB”. 

1.2. Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1. Tujuan Kerja Praktek 

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi /perusahaan. 

d. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program 

studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam 

penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

e. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa 

dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis (sesuai dengan program studi 

terkait) 

1.2.2. Manfaat Kerja Praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 
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4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan 

terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di dunia 

pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna 

pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II. GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 

2.1. Sejarah Singkat BAPPEDA Kabupaten Bengkalis 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah 

lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah 

yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini 

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan 

pembangunan daerah. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan 

pertimbangan: 

• Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan 

sektoral dan pembangunan daerah. 

• Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan 

dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang 

lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. 

Sejarah terbentuknya BAPPEDA berbdasarkan keputusan presiden dan 

Mendagri, diantaranya : 

3. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan 

Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 

5. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969 

6. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 
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8. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

9. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 

 

2.2. Visi dan Misi Instansi 

2.2.1. Visi 

Visi Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah 

Terwujudnya  Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Bengkalis yang  Berkualitas. 

2.2.2. Misi 

Misi Bappeda Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Visi yang 

dirumuskan adalah : 

Meningkatkan kualitas penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Meningkatkan Ketersediaan dan 

Kualitas Data Pembangunan Daerah. 

 

2.3. Struktur Organisasi Instansi 

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan dengan membawahi 1 (satu) unit Bagian Tata Usaha, 6 (enam) unit 

Bidang Urusan dan 1 (satu) kelompok Tenaga Ahli / Jabatan Fungsional. Untuk 

lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Bappeda dapat dilihat pada Gambar. 

Adapun susunan organisasi Bappeda, terdiri dari : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, terdiri dari 

1. Sub Bagian Penyusunan Program 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari 
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2.4. Ruang Lingkup Instansi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan 

perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan 

evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah ; 

2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah ; 

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya ; 
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BAB III. BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1.  Spesifikasi Tugas Yang Dikerjakan 

3.1.1. Bidang Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang 

meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, perlengkapan Umum dan Kepegawaian; 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan: 

3. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan 

aset; 

4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

5. Melaksanakan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 

6. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

dan 

7. Melaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 
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3.1.2. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran 

(https://bpkad.bengkaliskab.go.id/) Bendahara pengeluaran secara 

administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persedian / ganti 

uang persedian / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PKK-

SKPD paling lambat tanggal 10 berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri 

atas : 

1. Pertanggungjawaban penggunaan UP (Uang Persediaan) 

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU (Tambahan Uang) 

3. Pertanggungjawaban administratif  

4. Pertanggungjawaban fungsional 

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen 

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup : 

1. Buku kas umum pengeluaran 

2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek 

yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek 

dimaksud. 

3. Bukti kas penyetoran PPN/PPh ke kas negara 

4. Register penutupan kas.   

Dalam melakukan verifikasi tas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, 

PKK-SKPD : 

• Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 

• Menguji kebenaran perhitungan atas pengekuaran per rincian obyek yang 

tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; 

• Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian 

obyek dan 

• Menguji kebenaran dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode 

sebelumnya. 
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3.1.3. Memanajemen Pengelolaan Inventaris 

Pengertian Inventaris aset atau barang  merupakan suatu tatanan yang saling 

terhubung dimana memuat proses pendaftaran, pencatatan dan penyusunan aset 

yang dimiliki oleh suatu instansi bertujuan untuk mempermudah dalam penyajian 

data dari aset suatu instansi tersebut (Annisa, Ugiarto, & Rosmasari, 2017).` 

 

3.1.4. Back-End Web Developer 

(Stewart, 2015) Pada dasarnya back-end adalah tempat dimana proses 

suatu aplikasi atau sistem berjalan dan berfungsi sebagai penyupla iatau sumber 

data aplikasi. Back end mengurusi segala sesuatu yang biasanya tidak dilihat atau 

berinteraksi langsung kepad auser, seperti database dan server. Jenis 

pengembangan web ini biasanya terdiri dari tiga bagian: server, aplikasi, dan 

database. Kode yang ditulis oleh pengembang back end inilah yang 

mengkomunikasikan informasi database ke browser. Back-end lebih fokus pada 

responsivitas dan kecepatan situs. Posisipengembang back end sering disebut 

programmer ataupengembang web.  

Back end atau sering di sebut server side pada dasarnya adalah tempat 

dimana proses suatu aplikasi atau sistem berjalan di back end ini data di proses 

ditambahkan, diubah atau dihapus.Back end mengurusi segala sesuatu yang 

biasanya tidak dilihat atau berinteraksi langsung kepada user, seperti database dan 

server. Biasanya orang yang bekerja sebagai back end developer adalah 

programmer atau developer yang fokus pekerjaannya pada keamanan, desain 

sistem , dan managemen data pada sistem. Back end developer dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem atau aplikasi dinamis yang memiliki data yang selalu 

berubah ubah, contoh website dinamis antara lain facebook dan google. Bahasa 

pemrograman yang biasanya dikuasai oleh seorang backend developer adalah 

bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengelola database, mengolah 

file dan I/O seperti PHP, ASP, NodeJs, atau C#.(Digitaltutors.com, 2016). 
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3.2. Target Yang Diharapkan 

• Mengembangkan aplikasi berbasis website pada pembuatan Surat Perintah 

Tugas bagi Pegawai Bappeda dalam pelaksaan perjalanan dinas dari 

manual menjadi berbasis komputerisasi. 

• Memepermudah dalam metode pencarian data dimana yang dimaksud 

disini yaitu data pegawai dan jabatan seorang pegawai 

• Pemanfaatan aplikasi pembuatan SPT berbasis website ini dapat 

membantu dan mempermudah pengguna dalam hal pembuatan SPT yang 

digunakan pada tiap bidang yang memiliki banyak pegawai. 

• Menghasilkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang 

ditunjukkan oleh kecepatan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian 

dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. 

3.3.Perangkat Lunak / Perangkat Keras Yang Digunakan 

3.3.1. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah instruksi atau program-program komputer yang 

dapat digunakan oleh komputer dengan memberikan fungsi serta penampilan yang 

diinginkan (Betti , Jimmy, Benget, 2017). 

Dalam hal ini perangkat lunak yang digunakan adalah : 

a. Operating System Windows 7 

b. XAMPP 1.7.1 dimana terdapat Apache sebagai web server, PHP 

sebagai bahasa pemrograman yang digunakan, dan MySQL sebagai 

software untuk server database. 

c. Mozilla Firefox untuk menjalankan program yang telah dirancang. 

d. Sublime Text 3 sebagai text editor untuk kode dan teks yang dapat 

berjalan diberbagai platform operating system dengan menggunakan 

teknologi Phyton API. 

3.3.2. Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan perangkat yang dapat dilihat dan di sentuh 

secara langsung oleh manusia. Perangkat keras komputer adalah semua 

bagian fisik dari komputer yang dapat beroperasi dengan sebaik mungkin 
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BAB IV. JUDUL/TOPIK KERJA PRAKTEK 

 

APLIKASI PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) 

BERBASIS WEB 

 

4.1. Latar Belakang 

(Meida,S.D, 2015) Perjalanan dinas adalah perjalanan ke suatu tempat 

kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan. Perjalanan dinas 

dilaksanakan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas pekerjaan untuk jangka waktu 

tertentu. perjalanan dinas, biasanya perusahaan yang memutuskan semuanya. 

Perusahaan yang menentukan tempat tujuan yang akan dikunjungi serta 

perusahaan yang membayar semua biaya untuk keperluan perjalanan dinas.  

Perjalanan dinas yang dilakukan yaitu mulai dari pembuatan nota dinas, 

setelah nota dinas telah dibuat oleh pegawai atau anggota yang berangkat. 

Selanjutnya pihak bersangkutan membuat SPT (surat perintah tugas) dan SPPD 

(surat perintah perjalanan dinas) untuk sebagai bahan dalam melakukan perjalanan 

dinas dimana SPT dan SPPD sebagai data bahwa Anggota ataupun Pegawai telah 

melaksanakan perjalanan dinas. Dari data tersebut pengolahan data Surat Perintah 

Tugas masih menggunakan Microsoft Excel dan masih kesulitan dalam mencari 

data anggota dan pegawai yang berangkat serta menemukan kegiatan yang sesuai 

berdasarkan dasar surat yang diterima. Sehingga sering terjadi kesalahan – 

kesalahan dan kurang efisien dalam penyusunan laporan – laporannya. Untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut, maka sangat diperlukan sebuah sistem 

informasi yang berbasis komputer dan terprogram, yang akan difungsikan sebagai 

media pengolahan data Surat Perintah Tugas. Dengan di buatnya aplikasi ini, 

maka kesalahan ataupun kekeliruan yang selama ini terjadi dapat di minimalisir 

dan data dapat dikelola dan disimpan dengan baik. Dalam pembuatan program 

aplikasinya, menggunakan perangkat lunak (software) Sublime dan PHP sebagai 

bahasa pemrogramannya serta database MySQL sebagai media penyimpanan data.  
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4.2. Landasan Teori 

(Hermansyah, 2019) dalam jurnal nya yang berjudul  “Sistem Informasi 

Pengolahan Data Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan 

Berbasis Dekstop” pembuatan program aplikasinya, menggunakan perangkat 

lunak (software) Borland Delphi sebagai bahasa pemrogramannya dan Interbase 

sebagai media penyimpanan. Dalam sektor pemerintahan teknologi komputer 

berperan aktif untuk membentuk kelancaran dalam melakukan suatu pekerjaan. 

(Windea, dkk, 2018) dalam jurnal nya yang berjudul “Aplikasi Pengolahan 

Surat Menyurat Berbasis Web (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah BPI 

Baturompe Kota Tasikmalaya)”  Hasil dari perancangan sistem aplikasi ini adalah 

sistem aplikasi penginputan data surat masuk dan surat keluar, pencarian data 

surat masuk dan surat keluar, pembuatan disposisi surat masuk dan surat keluar. 

(Aprianti, dkk, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Sistem Informasi Aplikasi Nota Dinas Elektronik dalam Pengelolaan Surat di JLI 

Jakarta” Input dari  Aplikasi  Nota  Dinas  Elektronik  (NDE )  yaitu  Dokumen. 

Proses  dari Aplikasi  Nota  Dinas  Elektronik  (NDE),  yaitu  Penyortiran,  

Disposisi  surat,  Kegiatan  menyerahkan  surat/mendistribusikan  surat, 

pencatatan  Surat,    Penyimpanan, pembuatan  surat  keluar,    penomoran  dan 

pencatatan  surat  keluar  serta  pengiriman  surat  keluar  sedangkan Ouput dari  

Aplikasi  Nota  Dinas  Elektronik (NDE),  Yaitu  Mempercepat  penemuan  

kembali,  Serta  Efektif  dan  Efesien  Feedback dari  Aplikasi Nota Dinas 

Elektronik (NDE), yaitu User, Evaluasi Program, Kebijakan Program. 

Merujuk pada penelitian diatas, maka penulis merancang dan membangun 

aplikasi pembuatan Surat Perintah Tugas berbasis web, aplikasi ini memberikan 

kemudahan untuk pegawai dan bendahara yang mengelola perjalanan dinas ke 

dalam maupun luar daerah dengan baik. Memudahkan penyimpanan dan 

rekapitulasi perjalanan dinas dengan aman. Dengan di buatnya aplikasi ini, maka 

kesalahan ataupun kekeliruan yang selama ini terjadi dapat di minimalisir dan data 

dapat dikelola dan disimpan dengan baik. Dalam pembuatan program aplikasinya, 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

9.1.Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis mendapatkan banyak 

pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah, sehingga dapat dipraktekkan ketika melaksanakan kerja praktek. Selain itu 

kerja praktek adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata 

sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi 

mahasiswa setelah lulus kuliah. 

 Berdasarkan uraian dalam Laporan kerja praktek, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang 

tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti 

peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas- 

tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis 

ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

• Dengan menggunakan aplikasi pembuatan surat perintah tugas 

berbasis web ini dapat memudahkan dalam pembuatan SPT dengan 

meminimalisir kesalahan pengetikan dan data tersimpan dengan baik.  

• Dengan memanfaatkan sistem ini pegawai dapat dengan mudah 

mengolola data rekapitulasi surat perintah tugas. 

 

9.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, untuk penelitian 

selanjutnya agar bisa dikembangkan dari segi tampilan programnya, sehingga 

masih diperlukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut agar aplikasi 

pembuatan surat perintah tugas yang dilakukan secara terkomputerisasi ini 

menjadi semakin lebih baik. 
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