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ABSTRAK

Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah yang dirancang untuk
menciptakan pengalaman bekerja bagi mahasiswa Universitas Telkom yang telah
menempuh masa kuliahnya ± 6 semester. Ragam alasan dan maksud dari
penyelenggaraan kerja praktik ini, yang selain dituntut untuk mengaplikasikan ilmu
yang telah didapat maupun yang belum, mahasiswa juga dituntut untuk
meningkatkan keterampilan, wawasan, softskill dan pengetahuan mengenai
lingkungan, dinamika dan ruang lingkup pekerjaan.

Kerja praktik yang penulis maksud ini dilaksanakan di Kantor Ikatan Dinas
di daerah Bandung, tepatnya di Kantor Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan
Panas Bumi Bandung. Adapun hal yang terkait kerja praktik yang akan penulis
kerjakan ialah dalam bidang informasi yang ditujukan guna membantu kalangan
pegawai dalam peminjaman buku yang ada diperpustakaan kantor terkait dan
membantu kalangan pegawai yang ditempatkan di bidang pengurusan perpustakaan
dalam mendata dan mendokumentasikan arsip dari yang terkecil seperti buku
ilmiah ataupun arsip penting milik kantor.

Laporan ini ditulis sebagai sarana informasi dan berbagi pengalaman  yang
penulis dapatkan selama melaksanakan kerja praktik ini yang ± dilaksanakan
selama 6 minggu. Dari kerja praktik ini dapat menimbulkan rasa percaya diri pada
pelaksananya khususnya penulis untuk tampil dan bersaing di dunia kerja yang
sesungguhnya.
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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak akan pernah terlupa penulis haturkan atas kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan

hasil kerja praktik yang penulis rangkai dalam bentuk laporan berjudulkan

“PEMBUATAN APLIKASI INVENTORY DAN PEMINJAMAN BUKU

PERPUSTAKAAN BERBASIS ANDROID” semaksimal mungkin dalam kurun

waktu yang cukup lama ini.

Dengan laporan yang penulis buat, penulis sangat berharap akan manfaat

yang didapat dari pembaca setelah membaca laporan ini guna mendapat sisi baik

dari yang telah penulis kerjakan selama masa kerja praktik ini.

Dari laporan yang telah tersaji ini, penulis sangat berharap akan masukan

positif dan saran guna memperbaiki dan memotivasi penulis khususnya,

dikarenakan masih kurangnya laporan yang penulis rangkai ini dari kata baik, dari

hal tata Bahasa maupun isi yang penulis sajikan.

Bandung, 18 Agustus 2016

Penulis
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan KP

Bertambahnya waktu, bertambahnya juga kebutuhan akan ilmu

pengetahuan.  Bidang yang tidak luput dari berkembangnya zaman ialah

teknologi, bahkan perkembangannya melebihi zaman. Hal itu pulalah yang

menjadikan para pemilik instansi Swasta maupun Negara menekankan hal

terkait teknologi dalam sedikit banyaknya pekerjaan instansi tersebut.

Pengolahan ataupun pengarsipan data milik instansi pun lambat laun

telah ditransformasikan ke dalam media yang tidak jauh dari

berkembangnya teknologi. Dari pengarsipan data buku diperpustakaan

sampai kepada pengolahannya serta metode peminjamannya pun semua

disajikan dalam media informasi yang interaktif.

Media teknologi yang seperti itulah yang diharapkan dapat membantu

dan memudahkan para kalangan pegawai instansi dalam melakukan

pekerjaannya terlebih ketika ingin meminjam buku diperpustakaan.

1.2 Lingkup Penugasan KP

Kerja praktik yang penulis laksanakan ini bertempat di Jl. Soekarno

Hatta no. 444 Bandung, tepatnya di Kantor Dinas Pusat Sumber Daya

Mineral Batubara dan Panas Bumi ini ± terlaksana selama 6 minggu

terhitung dari tanggal 11 Juli sampai dengan 20 Agustus 2016.

Penulis membantu instansi terkait dalam hal pengolahan data buku

perpustakaan sekaligus peminjaman yang penulis sajikan dalam bentuk

mobile aplication berbasis Android dengan software Android Studio 2.0

yang terhubung dengan database MYSQL menggunakan XAMPP.

1.3 Target Pemecahan Masalah KP

Target yang penulis dapat dari hasil kerja praktek yaitu:

1. Mendapatkan pengalaman , motivasi dan rasa percaya diri untuk terjun

langsung ke dunia kerja seta resiko yang akan dihadapi.
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2. Membuat aplikasi mobile berbasis Android dalam hal pengolahan data

buku perpustakaan sekaligus metode peminjamannya.

3. Membuat aplikasi mobile berbasis Android yang dapat memudahkan

pegawai pengurus perpustakaan dalam pengolah semua data yang

terhubungan dengan bidang perpustakaan.

4. Membuat aplikasi mobile berbasis Android yang dapat memudahkan

pegawai instansi dalam hal peminjaman buku yang ada diperpustakaan.

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas

Untuk mengerjakan tugas yang diberikan instansi kepada penulis,

penulis telah melewati tahapan – tahapan pengerjaan ialah :

 Mencari referensi terkait penugasan yang diberikan

 Melakukan perancangan sistem dan penganalisaan dari

aplikasi yang akan dibuat

 Membuat Use Case, Activity Diagram dan Flowchart

 Memulai pengerjaan tugas yang diberikan.

Lalu untuk pembuatan laporan penulis melewati tahapan – tahapan

seperti :

 Pembuatan cover, lembar pengesahan, abstrak, kata

pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar table.

 Mulai membuat bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 4.

 Menyiapkan semua lampiran yang sekiranya akan

dilampirkan didalam laporan.
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1.5 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Tabel 1.1 RENCANA KEGIATAN

No Kegiatan
Minggu

I

Minggu

II

Minggu

III

Minggu

IV

Minggu

V

Minggu

VI

1 Pengenalan

2 Konsultasi

Pengerjan

Project

3 Pengerjaan

Tugas

4 Uji coba

Aplikasi

5 Pembuatan

Laporan

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan yang susun penulis terdiri dari 4 (empat) bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, lingkup penugasan, target

pemecahan masalah dari tugas yang diberikan kepada penulis serta metode

pelaksanaannya, lalu dilanjutkan dengan sistematika penyusunan hasil kerja

penulis dalam bentuk laporan.

BAB II PROFIL INSTANSI

Bab ini berisikan tentang profil perusahaan dimana penulis

melaksanakan kerja praktik yang disertakan dengan denah lokasinya serta

struktur organisasi dari instansi terkait secara rinci.
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BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

Bab ini menerangkan tentang sistematika atau langkah – langkah apa

sajakah yang penulis kerjakan dari awal proses pembuatan tugas yang

diberikan instansi.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini fokus pada penyimpulan dan saran atas apa yang penulis

kerjakan selama kerja praktik berlangsung.
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BAB II PROFIL

2.1 Profil Instansi

Gambar 2.1 Logo PSDMBP

Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Bandung yang

sebelumnya bernama Pusat Sumber Daya Geologi ini berlokasi di Jl.

Soekarno - Hatta No.444, Pasirluyu, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, ini

memiliki beberapa fungsi dan tugas, diantaranya :

TUGAS

1. Menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang

sumber daya mineral, batubara dan panas bumi.

FUNGSI

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

daya mineral, batubara, dan panas bumi;

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas

bumi;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan

pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;



6

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral,

batubara, dan panas bumi;

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

bumi; dan;

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,administrasi

keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Sumber

Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas

Bumi ialah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan
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2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja

Lokasi pelaksanaan kerja praktik diambil dari google.com

Gambar 2.3 Denah peta lokasi PSDMBP

Gambar 2.4 Gedung lokasi kerja praktik
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BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Skematik Umum Sistem yang terkait KP

3.1.1 Deskripsi Singkat

“Pembuatan Aplikasi Inventory Dan Peminjaman Buku

Perpustakaan Berbasis Android” adalah judul dari projek yang dikerjakan

oleh penulis ini merupakan aplikasi pembantu bagi kalangan karyawan

untuk memudahkan dalam hal peminjaman buku dan pengarsipan buku bagi

karyawan yang ditugaskan sebagai pustakawan yang penulis kerjakan

dalam kurun waktu 6 minggu di kantor Pusat Sumber Daya Mineral,

Batubara dan Panas bumi.

Gambar 3.1 Kegiatan kerja praktik

3.1.2 Dasar Teori

3.1.2.1 Android Studio

Android Studio adalah sebuah IDE untuk pengembangan aplikasi di

platform Android. Sama seperti kombinasi antara Eclipse dan Android

Developer Tools (ADT), saat ini usia Android Studio masih tergolong muda,

baru versi 0.2.3 (masih early access preview). Kenapa harus ada sebuah IDE

baru? SDK sebelumnya di-bundle bersama dengan Eclipse, sementara
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Android Studio menggunakan IntelliJ IDEA Community Edition. Kedua

IDE tersebut sama-sama memiliki penggemar ‘fanatik‘-nya masing-masing.

Beberapa pendukung IntelliJ IDEA sering mengatakan bahwa Eclipse

terlalu rumit bagi pemula. Perbedaan lainnya? Android Studio

menggunakan Gradle untuk manajemen proyeknya. Bagi yang belum

pernah mendengar, Gradle adalah build automation tool yang dapat

dikonfigurasi melalui DSL berbasis Groovy. Ini yang membedakan Gradle

dari Ant atau Maven yang memakai XML. Penggunaan DSL berbasis Groovy

menyebabkan Gradle lebih fleksibel dan dapat diprogram dengan mudah.

Kelebihan Android Studio :

- Lingkungan pengembangan yang mantap dan bersifat langsung.

- Cara termudah untuk menguji performa pada perangkat dengan

tipe lain.

- wizard dan template berisi elemen-elemen umum yang ada di

semua pemrograman Android.

- Editor dengan fitur lengkap dengan banyak peralatan ekstra untuk

mempercepat pengembangan aplikasi Anda.

3.1.2.2 PHP

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain

untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai

bahasa pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh

Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi

PHP beralamat di http://www.php.net. PHP disebut bahasa pemrograman

server side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda

dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript

yang diproses pada web browser (client). 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
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sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang

seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll.

3.1.2.3 MySql

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat

terkenal. MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database

nya. Lisensi Mysql adalah FOSS License Exception dan ada juga yang

versi komersial nya. Tag Mysql adalah “The World's most popular open

source database”. MySQL tersedia untuk beberapa platform, di antara nya

adalah untuk versi windows dan versi linux. Untuk melakukan

administrasi secara lebih mudah terhadap Mysql, anda dapat menggunakan

software tertentu, di antara nya adalah phpmyadmin dan mysql yog.

3.1.2.4 PhpMyAdmin

Phpmyadmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi

untuk memudahkan manajemen MySQL. Dengan menggunakan

phpmyadmin, anda dapat membuat database, membuat tabel, menginsert,

menghapus dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa

perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. Karena berbasis web, maka

phpmyadmin dapat di jalankan di banyak OS, selama dapat menjalankan

webserver dan Mysql.
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3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub – yang dihasilkan

3.2.1 Perancangan System

3.2.1.1 FLOWCHART

Gambar 3.2 Flowchart (i)

Gambar 3.3 Flowchart (ii)
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Gambar 3.4 Flowchart (iii)

3.2.1.2 USECASE DIAGRAM

Gambar 3.5 Use Case Diagram
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3.2.1.2 ACTIVITY DIAGRAM

Gambar 3.6 Activity Diagram
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3.2.1.2 ERD

Gambar 3.7 ER Diagram

3.2.1.2 SRUKTUR DATABASE
Tabel 3.1 Tabel daftar_admin

Field Tipe keterangan

Id_min Int PK (auto increment)

Nama Varchar

Username Varchar

Password Varchar

Tabel 3.2 Tabel daftar_pegawai

Field Tipe keterangan

Id_p Int PK (auto increment)

nip Varchar

nama Varchar

Tabel 3.3 Tabel data_buku

Field Tipe keterangan

Id_buku Int PK (auto increment)

Judul Varchar

kode Varchar

barcode Varchar

Tipe Varchar
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Tabel 3.4 Tabel form

Field Tipe keterangan

Id Int PK (auto increment)

nama Varchar

Judul Varchar

Tgl_pinjam Varchar

Tgl_kembali Varchar

3.2.2 Hasil Pengerjaan Aplikasi

Berikut ialah tampilan awal dari aplikasi yang penulis buat, tampilan
awal ini menawarkan 2 menu yang bisa diakses, yaitu menu Admin dan
menu Peminjaman. Menu Admin hanya bisa diakses oleh Admin dan menu
peminjam untuk pegawai yang ingin meminjam buku.

Gambar 3.8 Tampilan Awal Aplikasi
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Pada Gambar 3.9 dibawah ini, menampilkan tampilan login untuk

Admin saat pertama kali memilih menu ditampilan awal.

Gambar 3.9 Tampilan Menu Login Admin

Gambar 3.10 Tampilan Menu Regsistrasi Admin
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Gambar 3.10 diatas ialah tampilan menu registrasi Admin saat

Admin belum memiliki hak akses.

Dibawah ini tampilan menu Admin yang mempunyai 2 menu pilihan

seperti yang terlihat pada gambar 3.11.

Gambar 3.11 Tampilan Menu Admin
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Bila Admin memilih menu Buku, maka Admin akan disuguhkan

tampilan seperti yang terlihat pada gambar 3.12. dihalaman ini, admin dapat

menambah buku dan juga melihat daftsr buku yang tersedia setelah nebekan

lihat buku seperti terlihat di gambar 3.13.

Gambar 3.12 Tampilan Tambah Buku
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Gambar 3.13 Tampilan Daftar Buku

Gambar 3.14 adalah menu untuk memperbaharui data buku yang ada

didaftar buku. Dan gambar 3.15 adalah tampilan konfirmasi ketika Admin

ingin menghapus data buku atau tidak.
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Gambar 3.14 Tampilan Menu Edit Buku

Gambar 3.15 Tampilan Menu Hapus Buku
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Tampilan menu peminjam yang disajikan di tampilan awal akan

memberikan halaman form peminjaman buku yang harus diisi sebelum

ingin meminjam buku teerlihat seperti gambar 3.16 dan peminjam juga bisa

melihat buku yang sedang ia pinjam selat pengisian form seperti gambar

3.17 dibawah.

Gambar 3.16 Tampilan Form Peminjaman

Gambar 3.17 Tampilan setelah Form diisi
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Bila peminjam sudah mendekati / melebihi batas peminjamannya,

maka seteah peminjam menekan tombol detail, maka aka nada alert yang

muncul sebagai pemberitahuan bahwa buku harus segera di kembalikan

seperti gambar 3.18 berikut ini dan akan dikenakan denda seperti gambar

3.19 dibawah

Gambar 3.18 Tampilan Warning

Gambar 3.19 Tampilan bila lebih dari tanggal peminjaman
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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari apa yang telah penulis kerjakan selama kurun waktu 6 minggu

dalam pelaksanaan kerja praktik, didapati bahwa penggunaan aplikasi

mobile dalam ruang lingkup kebutuhan sarana kerja sangat membantu dan

memudahkan para kalangan karyawan dalam lingkup bidang yang

dikerjakan.

Android Studio 2.0 merupakan platform yang digunakan para

programmer kebanyakan dalam hal pengembangan aplikasi mobile yang

banyak bermunculan sekarang ini, dikarenakan penggunaannya yang user

friendly, platform ini juga dapat diintegrasikan dengan database MySQL

dalam pengembangannya.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan ini ialah :

1. Agar tetap saling menjaga hubungan baik antara pihak kampus dan

pihak tempat pelaksanaan KP.

2. Agar pihak kampus terus memperbaiki mekanisme dan segala hal

yang mendukung kelancaran kegiatan KP kedepannya.
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