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A B S T R A K

Sistem Informasi Inventarisasi Barang bebasis Android pada Pusat Sumber
Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dengan menggunakan Java,
PHP dan Mysql akan menunjang efisiensi dan efektifitas kerja dalam kegiatan
pendataan barang serta pemantauan status barang secara fleksibel.

Tujuan penulisan laporan kegiatan kerja praktik ini adalah untuk
mempelajari, menganalisis, merancang dan mengimplementasikan Sistem
Informasi Inventarisasi Barang berbasis Android pada Pusat Sumber Daya
Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dengan menggunakan bahasa
pemrograman utama yaitu Java dikolaborasikan dengan PHP dan database Mysql.

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pembangunan
aplikasi pada kegiatan kerja praktik kali ini menggunakan Android Studio sebagai
engine utama, Notepad++ sebagai perangkat lunak pemrograman PHP dan
database yang digunakan adalah Mysql. Aplikasi ini berfungsi ketika PHP yang
dibuat menggunakan Notepad++ berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan antara user interface yang dibangun pada Android Studio dan
database Mysql sebagai tempat penyimpanan data.

Hasil akhir dari kegiatan kerja praktik ini adalah dihasilkan sebuah aplikasi
yang dapat menampilkan status barang dan juga dapat menunjang kegiatan
inventarisasi barang pada Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi.
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DAFTAR ISTILAH

Login Proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas
dari account pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses
menggunakan sumber daya komputer tujuan.

FlowChart sebuah metodologi yang digunakan untuk menganalisis,
meningkatkan, dokumen dan mengelola proses atau program.

Use Case rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk
sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah
aktor.

Admin posisi yang dipercayakan sebagai tokoh eksekutor dalam menjalankan
sebuah website, blog atau akun media sosial yang dimiliki perusahaan.

Guest Memiliki makna pengunjung, di dalam aplikasi guest digambarkan
sebagai pengunjung sebuah aplikasi.

Database Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara
sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program
komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut.

Soft Skill suatu kemampuan, bakat, atau keterampilan yang ada di dalam diri
setiap manusia.

Alert Dialog dialog/window yang muncul sebagai respon dari sistem yang
berfungsi memberikan informasi kepada user saat itu juga dan
sebagian dari dialog ini memerlukan respon dari user untuk proses
lebih lanjutnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan KP

Kerja Praktik merupakan suatu program kurikuler yang dirancang untuk

menciptakan pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa pada beberapa

program studi di Universitas Telkom. Pada dasarnya, kegiatan kerja praktik

ini ditujukan kepada mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan selama

enam semester. Dengan melaksanakan kerja praktik, mahasiswa diharapkan

dapat melatih dan mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat

menerapkan semua teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Kegiatan ini

juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang dunia kerja

secara nyata. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi hambatan bagi

seseorang yang belum memiliki pengalaman di dunia kerja, seperti ilmu

pengetahuan yang diperoleh dari kampus masih bersifat statis, karena teori

yang disampaikan belum tentu sepenuhnya sama dengan apa yang ada di

dunia kerja. Hal tersebut menyebabkan ilmu pengetahuan yang diperoleh

masih terbatas.

1.2 Lingkup Penugasan KP

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan penulis di Pusat Sumber Daya

Mineral Batubara dan Panas Bumi Bandung yang berlokasi di jl. Soekarno

Hatta no. 444 Bandung. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan selama 6 minggu

terhitung mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016.

Project yang dikerjakan penulis selama kerja praktik adalah Membuat

Aplikasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Bagian Informasi Pusat

Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP).
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1.3 Target Pemecahan Masalah KP

Target yang penulis dapat pada saat pelaksanaan kerja praktik yaitu:

1. Mendapatkan pengalaman secara nyata tentang dunia kerja.

2. Melatih dan mengasah kemampuan softskill yang dimiliki oleh

mahasiswa.

3. Mengetahui dan memahami masalah yang sering dihadapi di dunia kerja.

4. Membuat Aplikasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Bagian

Informasi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi

(PSDMBP).

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas

Metodologi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah

menggunakan metode analisi deskriptif yaitu suatu metode yan bertujuan

untuk mrndapatkan gambaran jelas tentang hal-hal yang diperlukan, melalui

tahap pengumpulan data dan tahap pembangunan aplikasi.

 Tahap Pengumpulan Data

 Studi Literatur

Studi literatur adalah pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan literatur,jurnal, paper dan bacaan-bacaan yang

ada kaitannya dengan judul penelitian.

 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara

menelitipermasalahanyang ada di lapangan, studi lapangan

terdiri dari observasi. Pada kasus kali ini, penulis melakukan

peninjauan langsung untuk memperoleh daftar data

inventarisasi barang di bagian informasi.

 Tahap Pembangunan Aplikasi

 Analysis
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Merupakan suatu tahapan yang mrnganalisis hal-hal yang

diperlukan untuk membangun aplikasi ini.

 Design

Merupakan suatu tahapan yang berisi perancangan antar muka

dan perancangan struktur data.

 Coding

Merupakan tahapan penerjemahan data yang telah dirancang ke

dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam kasus kali ini

penulis menggunakan Bahasa pemrograman Java.

 Testing

Merupakan tahapan pengujian terhadap aplikasi yang telah

dibangun.

1.5 Rencana dan Penjadwalan Kerja

RENCANA KEGIATAN

No Kegiatan
Minggu

I

Minggu

II

Minggu

III

Minggu

IV

Minggu

V

Minggu

VI

1 Pengenalan

Lingkungan

2 Konsultasi

Pengerjaan

Aplikasi

3 Pengerjaan

Aplikasi

4 Pembuatan

Laporan

5 Penyerahan

Laporan

Tabel 1.1 Rencana Penjadwalan Kerja
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, lingkup penugasan, target

pemecahan masalah, metode pelaksanaan kerja, dan sistematika penulisan

laporan.

BAB II PROFIL INSTANSI

Pada bab ini berisikan tentang profil perusahaan, struktur organisasi, dan

lokasi/unit pelaksanaan kerja praktik.

BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

Bab ini menjelaskan deskripsi dan desain sekaligus perancangan aplikasi

yang akan dibangun, serta hal-hal apa saja yang dilakukan untuk

menyelesaikan aplikasi tersebut.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran selama kegiatan kerja praktik

berlangsung.
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BAB II

PROFIL INSTANSI

2.1 Profil Perusahaan

Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi adalah lembaga

pemerintah dari kementrian energi dan sumber daya mineral yang berloksi di

Jl. Soekarno Hatta No. 444 Bandung. PSDMBP memiliki tugas untuk

menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber

daya mineral, batubara dan panas bumi. Selain itu, lembaga ini juga memiliki

fungsi diantaranya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber

daya mineral, batubara, dan panas bumi

b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan

dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan

pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral,

batubara, dan panas bumi;

e. Penyusunan neraca sumber daya bidang mineral, batubara, dan panas

bumi; dan;

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,administrasi

keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Sumber Daya

Mineral Batubara dan Panas Bumi.

Gambar 2.1 Logo Instansi
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2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PSDMBP

2.3 Lokasi Pelaksanaan KP
Kerja praktik ini dilaksanakan di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan

Panas Bumi yang berlokasi di Jalan Sukarno Hatta no 444 Bandung. Berikut

ini gambar peta lokasi dan gedung tempat kerja praktik penulis.

Gambar 2. 3 Peta Lokasi KP (Diadaptasi dari google maps)
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Gambar 2.4 Gedung Lokasi KP
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BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktik

3.1.1 Deskripsi Keterlibatan Kerja Praktik
Selama kegiatan kerja praktik yang berlangsung mulai dari

tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016, penulis

mengerjakan sebuah proyek yang diberikan oleh perusahaan yaitu ”

Pembuatan Sistem Informasi Barang Berbasis Android”.

Gambar 3.1 Suasana ketika pelaksanaan Kerja Praktik

3.1.2 Dasar Teori
3.1.2.1 PHP

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal

Home Page. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk

membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun

perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa

pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan

untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website

populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia,

wordpress, joomla, dll.
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Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext

Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif, yakni permainan

kata dimana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri.

PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat

Open Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit

berbeda dengan lisensi GNU General Public License (GPL)

yang biasa digunakan untuk proyek Open Source.

Kelebihan PHP dari pemrograman lain:

 Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script

yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam

penggunaanya.

 Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan

dimana - mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga

Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.

 Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya

milis - milis dan developer yang siap membantu dalam

pengembangan.

 Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting

yang paling mudah karena memiliki referensi yang

banyak.

 PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di

berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan

dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga

dapat menjalankan perintah-perintah system.

3.1.2.2 MySQL
MySQL adalah salah satu aplikasi RDBMS (Relational

Database Management System). Pengertian sederhana RDBMS

adalah aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional.

MySQL bersifat gratis dan open source. Setiap orang boleh
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menggunakan dan mengembangkan aplikasi ini. Walaupun

gratis, MySQL di support oleh ribuan programmer dari seluruh

dunia, dan merupakan sebuah aplikasi RDBMS yang lengkap,

cepat, dan reliabel.

Keunggulan MySQL dibandingkan dengn yang lain :

 Speed

Sebuah studi dari eWeek di February 2002 yang

membandingkan performa kecepatan MySQL dengan

RDBMS lainnya, seperti Microsoft SQL Server 2000, IBM

DB2, Oracle 9i dan Sybase. “MySQL memiliki kecepatan

yang lebih dibandingkan pesaing yang berbayar.”

 Reliability

Karena sifatnya yang open source, setiap orang dapat

berkontribusi memeriksa bug pada MySQL dan melakukan

test case untuk berbagai skenario yang memerlukan sistem

24 jam online, multi-user dan data ratusan GB.

Didapatkan, MySQL merupakan RDBMS yang reliabel

namun memiliki performa diatas rata-rata.

 Open Source Code

Kita dapat mengembangkan MySQL dengan

mempelajari kode programmnya. MySQL di kembangkan

dengan bahasa C and C++.

3.1.2.3 Android
Android adalah sistem operasi berbasis kernel Linux

yang pada awalnya dikembangkan oleh Android, Inc, yang

didukung oleh Google Finansial dan kemudian di akuisisi pada

tahun 2005.
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Android ini diresmikan pada tahun 2007 seiring dengan

berdirinya Open Handset Alliance-konsorsium hardware,

software, dan perusahaan telekomunikasi yang ditujukan untuk

memajukan standar perangkat selular.

Kelebihan Android :

1. User Friendly, sangat mudah untuk di operasikan bahkan

untuk orang awam sekalipun.

2. Aplikasi, Anda akan disajikan jutaan pilihan aplikasi yang

menarik dari yang gratis hingga berbayar, dan anda bisa

mendownloadnya di Google Play.

3. Open Source, sistem operasi ini memang dibuat open

source oleh penciptanya, karena memang berbasis kernel

Linux agar mudah dikembangkan.

3.1.2.4 Java
Java adalah bahasa pemrograman yang multi platform

dan multi device. Jika kita menuliskan sebuah program dengan

menggunakan java, kita dapat menjalankan hampir di semua

komputer yang support java. Aplikasi dengan berbasis Java ini

dikompulasikan ke dalam p-code dan bisa dijalankan dengan

Java Virtual Machine. Fungsionalitas dari Java ini dapat

berjalan dengan platform sistem operasi yang berbeda karena

sifatnya yang umum dan non-spesifik.

Kelebihan Java :

1. Multiplatform, java dapat dijalankan dalam beberapa

platform komputer dan sistem operasi yang berbeda.

2. OOP (Object Oriented Programming), Java memiliki

library yang lengkap. Library disini adalah sebuah

kumpulan dari program yang disertakan dalam Java. Hal
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ini akan memudahkan pemrograman menjadi lebih mudah.

Kelengkapan library semakin beragam jika ditambah

dengan karya komunitas Java.

Kekurangan Java :

1. Penggunaan memori yang cukup banyak, lebih besar

daripada Bahasa pemrograman tingkat tinggi sebelum

generasi sebelum genarasi java.

3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan

3.2.1 Perancangan Aplikasi
Pembuatan aplikasi sistem informasi inventarisasi barang ini,

berbasis android dan menggunakan database MySQL serta

menggunakan PHP sebagai jembatan antara aplikasi dengan server

database. Berikut adalah perancangan sistem berupa FlowChart, Use

Case :
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Gambar 3.2 Flowchart aplikasi

Gambar 3.3 Use Case aplikasi
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3.2.2 Implementasi dan Hasil Aplikasi

Gambar 3.4 Loading Screen Gambar 3.5 Tampilan Menu Awal

Penjelasan Singkat :

Pada saat aplikasi dibuka, akan muncul pertama kali sebuah tampilan
yang menerangkan logo dan identitas tempat penulis melaksanakan
kerja praktik. Setelah itu pengguna akan disuguhkan dengan sebuah
tampilan menu awal yaitu menu login untuk admin dan untuk guest.

Gambar 3.6 Menu Login Gambar 3.7 Menu Registrasi

Penjelasan Singkat :

Apabila pada menu sebelumnya pengguna memilih login (masuk)
sebagai admin, maka pengguna akan diberikan tampilan menu login.
Lalu, apabila pengguna belum memiliki username dan password,
pengguna disarankan untuk melakukan registrasi untuk dapat
mengakses aplikasi sebagai admin.
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Gambar 3.8 Menu Admin Gambar 3.9 Bantuan Admin Gambar 3.10 Pilihan Admin

Penjelasan Singkat:

Gambar 3.7 adalah tampilan awal untuk admin. Ada tiga buah tombol
untuk admin yaitu Data Inventaris yang berisi segala sesuatu tentang
olah data inventarisasi barang, Bantuan yang berisi arahan dan
bantuan untuk admin dan Keluar. Gambar 3.9 adalah tampilan ketika
admin sudah menekan tombol Data Inventaris, ia akan diberikan dua
pilihan yaitu Lihat Data atau Tambah Data.

Gambar 3.11 Masukan Data Gambar 3.12 Masukan Gambar Gambar 3.13 Daftar Barang

Penjelasan Singkat :

Gambar 3.7 adalah tampilan pertama setelah admin memilih menu
tambah data dari alert dialog sebelumnya. Aksi dari tiga gambar diatas
sudah berurutan. Pertama, admin memasukkan data, memasukkan
gambar, lalu admin akan dialihkan ke tampilan yang berisi daftar
inventarisasi barang.
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Gambar 3.14 Detail Data Admin

Penjelasan Singkat :

Gambar 3.14 adalah tampilan detail barang setelah admin menekan

salah satu dari daftar barang. Terlihat terdapat 4 buah tombol yaitu,

Lihat Gambar untuk menampilkan gambar sesuai dengan data, Ganti

Gambar fitur layaknya sebuah update. Akan tetapi update disini

adalah untuk gambar. Selain itu juga terdapat tombol Perbaharui

Data dan Hapus Data.

Gambar 3.15 Menu Guest Gambar 3.16 Bantuan Guest Gambar 3.17 Daftar Barang

Penjelasan Singkat :

Tiga gambar di atas adalah semua bagian dari menu guest. Hampir

sama dengan tampilan admin, akan tetapi yang membedakan adalah,
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ketika guest menekan tombol Data Inventaris, guest langsung

dialihkan menuju tampilan daftar barang yang sama dengan admin.

Gambar 3.18 Detail Data Guest

Penjelasan Singkat :

Gambar diatas adalah tampilan ketika guest menekan salah satu daftar

barang yang ada. Yang berbeda di tampilan ini dengan milik admin

adalah guest tidak dapat melakukan proses hapus ataupun perbaruan

data.
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BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari hasil kegiatan Kerja Praktik kali ini dapat diambil beberapa

simipulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa kerja praktik memperoleh ilmu dari tempat kerja praktik baik

secara teori maupun praktik.

2. Pembuatan sistem informasi inventarisasi barang dilakukan secara

bertahap dan menyesuaikan dengan data yang diperoleh.

3. Dengan melaksanakan kerja praktik, mahasiswa telah mendapatkan

pengalaman kerja secara nyata yang nantinya dapat dijadikan sebagai

pedoman ketika sudah di dunia kerja yang sesungguhnya kelak.

4.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan terkait pelaksanaan

kegiatan kerja praktik tahun ini :

1. Bagi tempat mahasiswa melaksanakan kerja praktik, ada baiknya secara

rutin melakukan pantauan dan juga bimbingan kepada mahasiswa kerja

praktik agar mahasiswa menjadi lebih terarah.

2. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik, ada baiknya sebelum

melaksanakan kegiatan kerja praktik, mahasiswa menyiapkan diri dengan

ilmu serta softskill yang selama ini telah diperoleh di kampus dan sebisa

mungkin menyesuaikan diri dengan tempat mahasiswa melaksanakan

kerja praktik.
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