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Abstrak
Salah satu penunjang kegiatan kerja sebuah instansi atau perusahaan adalah dengan adanya sumber daya
pendukung seperti perangkat lunak yang dapat diandalkan. Bagaimana merancang Sistem Informasi Manajemen
Laporan menggunakan PHP dan SQLyog untuk membantu kepala staff dan karyawan dalam memanajemen
laporan dan mempermudah pengiriman laporan untuk kepala dinas. Perangkat lunak ini bertujuan mengatasi
masalah pelaporan yang tidak terorganisir karena masih menggunakan pengumpulan secara manual dalam
pengolahannya. Fitur yang ada dalam sistem tersebut antara lain login, pengisian laporan, lihat hasil laporan,
export laporan, dan pengiriman hasil input laporan secara otomatis. Pembangunan sistem informasi manajemen
laporan berbasis website ini menggunakan software xampp dan text editor seperti JetBrains PhpStorm. Pada
tahap pembangunan sistem informasi terdapat beberapa tahap seperti analisis, perancangan desain, pembuatan
aplikasi, pengujian dan evaluasi. Sehingga dihasilkan sistem informasi manajemen laporan yang dapat
digunakan dengan baik oleh Karyawan yang hendak mengisi laporan.
Kata Kunci : Sistem Informasi, laporan, karyawan, website.
I.

II.

PENDAHULUAN
Perkembangan sebuah teknologi selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dari tahun ke tahun.
Dibutuhkannya fasilitas yang memberikan kemudahan pengguna untuk mendorong majunya suatu lembaga
baik formal maupun non formal atau dapat dimanfaatkan sebagai penunjang efisiensi kerja sehingga dapat
memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. Salah satu penunjang
kegiatan kerja sebuah instansi atau perusahaan ialah dengan adanya sumber daya pendukung seperti perangkat
lunak yang dapat diandalkan [1].
Pada saat ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pronvinsi Jawa Tengah terdapat masalah dalam
pelaporan kinerja karyawan karena tidak adanya perangkat pendukung dalam pengolahannya, pengolahan
manual membuat karyawan tidak sadar terjadi eror dalam pengolahan laporan dan menyebabkan tidak
efisiennya waktu dalam berkerja.
Dari permasalahan diatas penulis akan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk
mengolah laporan kinerja karyawan. Dengan tujuan agar karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah mudah, cepat, tepat waktu, relevan dan akurat dalam mengolah laporan dan menghindari
terjadinya eror dalam pengerjaannya. Untuk membantu pembuatan sistem informasi manajemen laporan,
penulis menggunakan metode ADDIE sehingga dihasilkan sistem informasi manajemen laporan yang dapat
digunakan dengan baik oleh karyawan.
METODOLOGI PENELITIAN
1.

Metodelogi Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini, maka diperlukan alur kerja dan tahapan-tahapannya. Alur kerja adalah
sebuat langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini
metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah ADDIE model. Model ADDIE model desain
pembelajaran yang bersifat generic menjadi pedoman, dalam membangun perangkat dan infrastruktur
program yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.
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Model ADDIE menggunakan 5 tahap pengembangan yaitu Analyze (analisis), Design (desain),
Development (pengembangan), Implement (implementasi), dan Evaluate (evaluasi).
1. Tahap analisis (Analyze) merupakan analisis kebutuhan.
2. Tahap desain (Design) dikenal dengan istilah membuat rancangan (blue print).
3. Tahap Pengembangan (Development) merupakan proses mewujudkan blue print atau desain
menjadi kenyataan.
4. Tahap Implementasi (Implement) merupakan langkah nyata untuk menerapkan aplikasi atau
produk yang telah didesain sedemikian rupa pada tahap design.
5. Tahap Evaluasi (Evaluate) dilakukan disetiap tahap.
Evaluasi digunakan pada penelitian untuk mengetahui apakah produk pengembangan sudah valid
diaplikasikan.

Gambar 1 Alur Kerja Penelitian Model ADDIE[2].
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Analisis
Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan
maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan
perbaikan-perbaikannya [3]. Dari indetifikasi yang dilakukan didapat hasil sebagai berikut : a.
Permasalahan :
-

2.

Tidak efisiennya waktu dalam pembuatan laporan.
Proses pembuatan laporan harus diulang ketika terdapat kesalahan dalam pengumpulan
data.
Lamanya pembuatan laporan karena tidak terdapatnya batas waktu pengumpulan. b.
Kebutuhan :
Aplikasi yang dapat digunakan secara reatime.
Proses pembuatan laporan dapat dilihat oleh user kapan dan dimana saja dan sesuai dengan
kebutuhan.
Aplikasi yang dibuat dibuat diberi batas waktu agar pembuatan laporan menjadi lancar.

Perancangan Proses
Pembuatan sistem informasi manajemen laporan berbasis web ini bertujuan untuk mempermudah
mengelola laporan yang ada di DISPERINDAG karena dengan sistem ini mudah dalam mengisi laporan
dan realtime, Pemodelan Sistem Sesuai dengan metode analisa sistem yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka dalam hal ini menggunakan alat bantu [4] sistem meliputi flow of document, context
diagram, ERD (Entity Relational Diagram), EERD (Enhanced Entity Relational Diagram), dan
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perancangan halaman antar muka sistem. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan
dengan pemodelan ini:
a. Flow of Document
Flow of Document merupakan alur manual sebelum menggunakan Sistem, atau disebut juga
Form Flowchart atau Paperwork Flowchart merupakan flowchart yang menunjukkan arus dari
dokumen / laporan / formulir. Alat bantu ini dapat menggambarkan aliran dokumen (data) yang
ada di dalam sistem. Alat ini digunakan karena data atau informasi ibarat “darah” di dalam tubuh
suatu sistem informasi [5].

Gambar 2. Flow Of Document
b. CD ( Context Diagram )
Diagram Konteks merupakan Keseluruhan ruang lingkup, batasan sistem dan interaksi sistem
terhadap entity luar pada aplikasi perangkat lunak berbasis pengolahan data [6].

Gambar 3 Context Diagram
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c. EERD (Enhanced Entity Relational Diagram)
Entity relationship Model merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek
[7].

.
Gambar 4. EERD (Enchanced Entity Relational Diagram)
d. Perancangan antarmuka
Perancangan antarmuka konsep yang digunakan akan berdasarkan keinginan dari
audiens[8], Pada saat pertama kali mengakses sistem aplikasi maka akan ditampilkan halaman
depan pengguna. Pada halaman ini terdapat berbagai menu untuk melakukan input. Dalam menu
terdapat form yang berisi field untuk menginput data laporan. Rancangan halaman depan sistem.

Gambar 5. Rancangan halaman depan
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3.

Implementasi
Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan suatu
program [9].
a. Halaman utama
Desain halaman depan sebagai tampilan awal user untuk login, ketika login berhasil user
akan diarahkan pada halaman utama dan kemudia bisa langsung melakukan pengimputan data
laporan.

Gambar 6 implementasi halaman utama
b. Halaman menu program/kegiatan
Pada halaman program atau kegiatan untuk menampilkan kegiatan laporan staf bidang yang
dapat di isi sesuai laporan, dengan metode kepala bidang memberi suatu kegiatan kepada staf
bidang lainnya untuk di isi sesuai laporan.

Gambar 7 Imlpementasi Program
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Gambar 8 Implementasi program detail

Gambar 9 Implementasi kegiatan

Gambar 10 Imlpementasi Kegiatan Detail
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c. Halaman export laporan
Halaman export laporan digunakan untuk laporan arsip oleh sub program, setiap user dalam
melakukan export untuk melihat apakah laporan sudah sesuai atau belum. Untuk laporan pada
pimpinan dilakukan secara otomatis dikirim menuju email pimpinan.

Gambar 11 Implementasi Laporan
4.

Evaluasi
Evaluasi program dapat disimpulkan sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan
informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai,
tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan
[10].
Tabel 1 Pengujian Sistem Manajemen Laporan

Skenario
Pengujian

Test Case

Hasil yang
diharapkan

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Mengisi data

Username dan
Password

Sistem akan masuk

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

username dan
password sebelum
masuk ke index

jika benar
memasukkan
username dan
password

Mengisi data

Program

Program

sesuai

Sistem berhasil
menyimpan data
program

Program
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Mengisi data
program detail

Detail seuai
detail

Sistem berhasil
menyimpan data
program detail

Sesuai
Harapan

Valid

Mengisi data

Kegiatan
sesuai isi
kegiatan

Sistem berhasil
menyimpan data
kegiatan

Sesuai
Harapan

Valid

Realisasi
sesuai
realisasi

Sistem berhasil

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

Kegiatan

Mengisi data
Realisasi

menyimpan data
realisasi

Eksport Laporan

IV.

Eksport sesuai
laporan

Sistem berhasil
mengeksport sesuai
laporan

KESIMPULAN
Pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen laporan berbasis website dengan menggunakan metode
ADDIE dinilai mampu membantu proses pelaporan kinerja dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
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