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ABSTRAK 
 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) melaksanakan suatu sistem administrasi yang 
dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang 
kegiatannya diselenggarakan dalam suatu gedung yang sering dikenal sebagai SAMSAT (Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap). Saat ini pendaftaran peserta yang ingin praktek kerja 
lapangan masih bersifat offline dengan langsung datang ke kantor UPPD Samsat Kandangan. 
Sehingga hal itu membuat pegawai Kasubag TU kesulitan mendata karena jumlah surat 
pendaftaran yang masuk terkadang sangat banyak. Peserta yang sedang melaksanakan praktek 
kerja lapangan diberikan pegawai yang bertugas sebagai pembimbing. 
Pegawai tersebut nantinya akan memantau kegiatan praktek kerja lapangan dan memberikan 
sertifikat penilaian terhadap peserta tersebut. Sertifikat penilaian tersebut dibuat menggunakan 
Microsoft Office Word. Ketika terjadi kesalahan pada saat penginputan data maka akan memakan 
waktu memperbaiki data tersebut. Untuk penyajian laporan data masih belum terorganisir dengan 
baik. Dengan adanya Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat Peserta Praktek Kerja 
Lapangan Berbasis Web pada UPPD Samsat Kandangan ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan dalam memonitoring, menilai dan membuat sertifikat peserta PKL, Selain itu juga 
dapat mempermudah pembuatan laporan seluruh data secara efektif dan efisien. 
 
Kata Kunci: Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat, PKL, Web, UPPD 
 
 

ABSTRACT 
  
The Regional Revenue Service Unit (UPPD) implements an administrative system established to 
facilitate and accelerate public interest services whose activities are carried out in a building 
which is often known as SAMSAT (One Roof Manunggal Administration System). Currently, the 
registration of participants who want to practice field work is still offline by coming directly to the 
Kandangan UPPD Samsat office. So that makes it difficult for the Head of Sub-Division of TU 
employees to register because the number of incoming registration letters is sometimes very large. 
Participants who are carrying out field work practices are given employees who serve as 
supervisors.  
The employee will monitor the field work practice activities and provide an assessment certificate 
to the participant. The assessment certificate was created using Microsoft Office Word. When an 
error occurs during data input, it will take time to correct the data. The presentation of data 
reports is still not well organized. With the Monitoring Application, Assessment and Certificate of 
Web-Based Field Work Practice Participants at the Kandangan UPPD Samsat, it is hoped that it 
can provide convenience in monitoring, assessing and making certificates for PKL participants. 
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PENDAHULUAN 
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kandangan merupakan 

salah satu unsur pelaksanaan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi 
Kalimantan Selatan yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsinya di 
wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman 
pada peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang 
pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan 
Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 029 tahun 
2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi 
Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan 
Daerah. 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) melaksanakan suatu sistem 
administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan 
kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam suatu gedung 
yang sering dikenal sebagai SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu 
Atap). 

Setiap tahun kantor UPPD Samsat Kandangan membuka lowongan peserta 
untuk Siswa dan Mahasiswa yang ingin melakukan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) di kantornya. Biasanya peserta mendaftar langsung dengan membawa surat 
permohonan magang dari Sekolah/ Kampus ke bagian Kasubag TU yang 
mengurus penerimaan praktek kerja lapangan.  

Ketika pendaftaran selesai, peserta tersebut dihubungi sekitar beberapa hari 
setelahnya untuk melakukan wawancara singkat dengan bagian penerimaan 
peserta magang, dan hasilnya akan diinformasikan hari esoknya.  

Namun, dimasa pandemi ini muncul peraturan baru yang membatasi kegiatan 
penerimaan praktek kerja lapangan di kantor UPPD Samsat Kandangan. Siswa 
dan Mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima melakukan praktek kerja 
lapangan diharuskan membawa hasil rapid test covid19. 

Dalam hal ini penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data sangat 
penting guna meningkatkan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta praktek 
kerja lapangan di UPPD Samsat Kandangan. Saat ini UPPD Samsat Kandangan 
belum memiliki sistem online yang secara khusus menangani pengelolaan data 
peserta praktek kerja lapangan. 

Proses pendaftaran peserta praktek kerja lapangan masih bersifat offline 
dengan langsung datang ke kantor UPPD Samsat Kandangan. Sehingga hal itu 
membuat pegawai Kasubag TU kesulitan mendata karena jumlah surat 
pendaftaran yang masuk terkadang sangat banyak. 

Kantor UPPD Samsat Kandangan mengarahkan salah satu pegawai untuk 
bertugas membimbing peserta yang melaksanakan kegiatan praktek kerja 
lapangan. Pegawai tersebut nantinya akan memantau kegiatan praktek kerja 
lapangan dan memberikan sertifikat penilaian terhadap peserta tersebut. Sertifikat 
penilaian tersebut dibuat menggunakan Microsoft Office Word. Ketika terjadi 
kesalahan pada saat penginputan data maka akan memakan waktu memperbaiki 
data tersebut. 
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Karena masih menggunakan Microsoft Office Word dalam pengelolaan 
datanya, komputer jadi memiliki banyak file penyimpanan, ketika melakukan 
pencarian data sering kali komputer mengalami respon yang lambat dan berujung 
error, hal ini tentunya sangat menghambat pekerjaan. 

Untuk penyajian laporan data peserta praktek kerja lapangan, masih belum 
terorganisir dengan baik karena pegawai sering kali kesulitan mengumpulkan 
seluruh laporan data beberapa peserta yang sudah selesai melaksanakan praktek 
kerja lapangan. 

Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang bersangkutan 
sebagai rujukan bagi penulis untuk dijadikan referensi. Diantaranya adalah 
penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Praktik Kerja 
Lapangan Berbasis Web Menggunakan MVC Framework Studi Kasus SMK 
Taruna Bhakti Depok”, Sirin Mazaya Rochmah Shahab (2019), penelitian 
”Perancangan Aplikasi Berbasis Dekstop Dengan Microsoft Visual Basic (Studi 
Kasus: Aplikasi Absensi Anak Magang 1.0)”, Mohammad Syamsul Azis (2020), 
dan “Pengembangan Sistem Informasi Magang untuk Membantu Proses 
Administrasi Siswa Magang (Studi pada: Badan Kepegawaian Negara)”, Brian 
Nur Islahuddin (2020). 

Menurut Sirin Mazaya Rochmah Shahab (2019), Saat ini pengelolaan 
pengajuan PKL di SMK Taruna Bhakti masih menggunakan sistem manual. 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MYSQL. 
Kekurangan dari penelitian ini yaitu belum adanya fitur pengebangan sampai 
tahap siswa selesai magang, seperti laporan akhir PKL dan penilaian dari pihak 
perusahaan. 

Menurut Mohammad Syamsul Azis (2020), Data kehadiran yang dibuat siswa 
rentan dimanipulasi, pembimbing memerlukan waktu yang lebih lama untuk 
menganalisis data yang tertulis, jika jumlah yang magang banyak. Bahasa 
pemrogrmannya adalah Microsoft Visual Basic. Kekurangan dari penelitian ini 
adalah belum dikembangkannya basis web sehingga hanya dapat diakses dalam 
satu komputer saja. 

Brian Nur Islahuddin (2020), dalam penyelenggaraan kegiatan magang, 
terdapat beberapa kendala, yaitu pada saat pendaftaran magang yang 
mengharuskan calon siswa magang mendatangi kantor Badan Kepegawaian 
Negara, rekapitulasi data siswa magang yang terpisah, dan sulitnya melakukan 
pemantauan kegiatan sehari-hari siswa magang. Permasalahan yang ada pada 
kegiatan magang dapat menghambat proses administrasi siswa magang. Bahasa 
Pemrograman yang digunakan adalah PHP dan Database Mysql. Kekurangan dari 
penelitian ini adalah masih belum memiliki tampilan yang responsif. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka 
dirancang sebuah “APLIKASI MONITORING, PENILAIAN DAN 
SERTIFIKAT PESERTA PRAKTEK KERJA LAPANGAN BERBASIS 
WEB PADA UPPD SAMSAT KANDANGAN”. 
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METODE 
Dalam penelitian ini ada beberapa metode yaitu: 

1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di Kantor UPPD 

Samsat Kandangan, dilakukan dengan maksud untuk mengetahui cara, 
prosedur dan pengolahan data sehingga dapat mengetahui secara jelas segala 
permasalahan yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut: 
a. Wawancara  

Dengan metode ini penulis berdialog secara langsung kepada pihak 
pegawai. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-
informasi yang dibutuhkan sehingga dari informasi tersebut dapat 
dibangun sebuah aplikasi yang mampu menangani permasalahan yang 
dihadapi. 

b. Observasi 
Penyusun mengumpulkan data dengan cara terjun langsung 

kelapangan dan melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan 
observasi penulis mengamati secara langsung cara penyimpanan data-
data yang sudah ada dan mengamati proses transaksi. Observasi dapat 
dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-
partisipasi. Observasi partisipasi di lakukan apabila peneliti ikut terlibat 
secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. 
Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan di mana 
peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar 
sebagai pengamat. 

c. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 
Tahap studi pustaka atau literatur ini bertujuan untuk mengenali dan 

memahami konsep dari penerapan metode pada sistem yang dibuat. Studi 
pustaka ini dilakukan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan 
permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. 

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti 
dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang 
bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan 
bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Metode 

waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem 
pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu 
sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah 
pertama belum dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika 
langkah kedua belum dikerjakan maka langkah ketiga juga tidak dapat 
dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis tahap demi tahap yang dilalui 
harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 
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Gambar 1. Proses Waterfall Model 
 

a. Requirement Analisis 
Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan 

untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 
melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. System Design 
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 
menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga 
membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementation 
Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan diprogram kecil 

yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 
dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 
testing. 

d. Integration & Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-
masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap 
kegagalan maupun kesalahan. 
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e. Operation & Maintenance 
Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang  sudah  

jadi, dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 
dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 
sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa 
sistem sebagai kebutuhan baru. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem yang Berjalan 

Berikut flowmap sistem baru yang dapat meminimalisir kesalahan yang 
mungkin terjadi pada sistem yang berjalan sebelumnya. 

 

 
 

Gambar 2. Flowmap Usulan Sistem Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Berikut Use Case Diagram
Peserta Praktek Kerja Lapangan Berbasis 

 
Langkah-Langkah Pembuatan Sistem

Pembuatan Aplikasi 
Kerja Lapangan Berbasis 
1. Requirement Analisis

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan 
untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 
melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peng

2. System Design 
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase 

ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 
perangkat keras (
mendefinisikan ars

3. Implementation 
Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan diprogram kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap 
dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai 
testing. 
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Use Case Diagram Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat 
Peserta Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web pada UPPD Samsat Kandangan.

 

 
Gambar 3. Use Case Diagram 

Langkah Pembuatan Sistem 
Pembuatan Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat Peserta Praktek 

Kerja Lapangan Berbasis Web Pada UPPD Samsat Kandangan, yaitu:
Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan 
untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 
melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase 
ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

(hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 
mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

 
Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan diprogram kecil yang 

yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap 
dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai 

 

, Penilaian dan Sertifikat 
UPPD Samsat Kandangan. 

 

, Penilaian dan Sertifikat Peserta Praktek 
Pada UPPD Samsat Kandangan, yaitu: 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan 
untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 
melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase 
ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan diprogram kecil yang 
yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 



 

 

4. Integration & Testing
Seluruh unit

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing
masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek
kegagalan maupun 

5. Operation & Maintenance
Tahap akhir dalam model 

dijalankan  serta dilakukan
memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 
Perbaikan implementasi 
kebutuhan baru. 

 
 
Hasil Tampilan Aplikasi
Tampilan Antarmuka Masukan Sistem
1. Tampilan Login 

Bagian awal dari program ini mengharuskan 
memiliki dua hak akses
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Integration & Testing 
unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing
. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek

kegagalan maupun kesalahan. 
Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang
serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 
implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

 

Tampilan Aplikasi 
Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 
Bagian awal dari program ini mengharuskan login terlebih dahulu.

hak akses yaitu sebagai Admin dan Peserta. 

 
Gambar 4. Tampilan Login 

 

yang dikembangkan dalam tahap implementasi 
diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-

. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap 

. Perangkat lunak yang  sudah  jadi,  
pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 
sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

terlebih dahulu. Login 

 



 

 

2. Tampilan Home 
Merupakan halaman utama untuk hak akses sebagai Admin.

 

 
 
 

3. Tampilan Data User
Merupakan halaman yang berisi tabel dari data 
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 Admin 
Merupakan halaman utama untuk hak akses sebagai Admin. 

 
Gambar 5. Tampilan Home Admin 

User 
Merupakan halaman yang berisi tabel dari data user yang sudah diinputkan.

 
Gambar 6. Tampilan Data User 

 

 

yang sudah diinputkan. 

 



 

 

4. Tampilan Tambah Data 
Merupakan halaman untuk menambahkan data 

 

5. Tampilan Data Kepala UPPD
Merupakan halaman yang berisi tabel data 
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Tampilan Tambah Data User 
Merupakan halaman untuk menambahkan data user terbaru. 

 
Gambar 7. Tampilan Tambah Data User 

 
 
 

Tampilan Data Kepala UPPD 
Merupakan halaman yang berisi tabel data Kepala UPPD Samsat Kandangan.

Gambar 8. Tampilan Data Kepala UPPD 

 

 

UPPD Samsat Kandangan. 

 



 

 

6. Tampilan Edit Data Kepala UPPD
Menampilkan halaman untuk mengubah rincian data mengenai Kepala UPPD 
Samsat Kandangan.
 

 
Gambar 

 
 
 

7. Tampilan Data Pembimbing
Menampilkan halaman yang berisi tabel data pembimbing.
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Tampilan Edit Data Kepala UPPD 
Menampilkan halaman untuk mengubah rincian data mengenai Kepala UPPD 
Samsat Kandangan. 

Gambar 9. Tampilan Edit Data Kepala UPPD

Pembimbing 
Menampilkan halaman yang berisi tabel data pembimbing. 

 
Gambar 10. Tampilan Data Pembimbing 

 

Menampilkan halaman untuk mengubah rincian data mengenai Kepala UPPD 

 

Tampilan Edit Data Kepala UPPD 

 



 

 

8. Tampilan Tambah Data Pembimbing
Menampilkan halaman untuk menambahkan data pembimbing.
 

Gambar 
 
 
 

9. Tampilan Data Pengumuman
Menampilkan halaman yang berisi tabel data pengumuman yang sudah 
diinputkan. 
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Tampilan Tambah Data Pembimbing 
Menampilkan halaman untuk menambahkan data pembimbing.

 
Gambar 11. Tampilan Tambah Data Pembimbing

Data Pengumuman 
Menampilkan halaman yang berisi tabel data pengumuman yang sudah 

 
Gambar 12. Tampilan Data Pengumuman 

 

Menampilkan halaman untuk menambahkan data pembimbing. 

 

Tampilan Tambah Data Pembimbing 

Menampilkan halaman yang berisi tabel data pengumuman yang sudah 

 



 

 

10. Tampilan Tambah Data Pengumuman
Menampilkan halaman untuk menambahkan data pengumuman.
 

Gambar 
 
 
 

11. Tampilan Data Daftar PKL
Menampilkan tabel dari data daftar peserta praktek kerja lapangan.
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Tampilan Tambah Data Pengumuman 
Menampilkan halaman untuk menambahkan data pengumuman.

 
Gambar 13. Tampilan Tambah Data Pengumuman

Tampilan Data Daftar PKL 
Menampilkan tabel dari data daftar peserta praktek kerja lapangan.

 
Gambar 14. Tampilan Data Daftar PKL 

 

Menampilkan halaman untuk menambahkan data pengumuman. 

 

Tampilan Tambah Data Pengumuman 

Menampilkan tabel dari data daftar peserta praktek kerja lapangan. 

 



 

 

12. Tampilan Verifikasi Status PKL
Menampilkan halaman untuk mengubah verifikasi data 
 

 
 
 

13. Tampilan Status Akhir PKL
Menampilkan tampilan data tabel peserta praktek kerja lapangan apakah 
sudah selesai atau belum dalam melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Samsat 
Kandangan. 
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Tampilan Verifikasi Status PKL 
Menampilkan halaman untuk mengubah verifikasi data status PKL

 
Gambar 15. Tampilan Verifikasi Status PKL 

Tampilan Status Akhir PKL 
Menampilkan tampilan data tabel peserta praktek kerja lapangan apakah 
sudah selesai atau belum dalam melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Samsat 

Gambar 16. Tampilan Status Akhir PKL 

 

status PKL. 

 

 

Menampilkan tampilan data tabel peserta praktek kerja lapangan apakah 
sudah selesai atau belum dalam melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Samsat 

 



 

 

14. Tampilan Data Bagian
Menampilkan halaman yang berisi tabel data bagian yang sudah diinputkan.
 

 
 
 

15. Tampilan Tambah Data Bagian
Menampilkan halaman untuk menambahkan data bagian.
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Tampilan Data Bagian 
Menampilkan halaman yang berisi tabel data bagian yang sudah diinputkan.

 
Gambar 17. Tampilan Data Bagian 

Tampilan Tambah Data Bagian 
Menampilkan halaman untuk menambahkan data bagian. 

 
Gambar 18. Tampilan Tambah Data Bagian 

 

Menampilkan halaman yang berisi tabel data bagian yang sudah diinputkan. 
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16. Tampilan Agenda Kegiatan Peserta 
Menampilkan halaman yang berisi data agenda yang telah diisi oleh peserta 
pada hak aksesnya. 
 

 
 

Gambar 19. Tampilan Agenda Kegiatan Peserta 
 
 
 

17. Tampilan Data Penilaian Peserta 
Menampilkan halaman data peserta praktek kerja lapangan yang akan 
diberikan penilaiannya. 
 

 
 

Gambar 20. Tampilan Data Penilaian Peserta 
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18. Tampilan Penilaian Peserta 
Menampilkan halaman untuk memasukkan nilainya. 
 

 
 

Gambar 21. Tampilan Penilaian Peserta 
 
 
 

19. Tampilan Home Peserta 
Merupakan halaman utama sebagai hak akses peserta. 
 

 
 

Gambar 22. Tampilan Home Peserta 
 
 
 
 



 

 

20. Tampilan Formulir Peserta
Menampilkan halaman formulir yang sudah diisi oleh peserta.
 

 
 

21. Tampilan Formulir 
Merupakan halaman untuk inputan formulir.
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Tampilan Formulir Peserta 
Menampilkan halaman formulir yang sudah diisi oleh peserta.

 
Gambar 23. Tampilan Formulir Peserta 

Tampilan Formulir Daftar PKL 
Merupakan halaman untuk inputan formulir. 

 
Gambar 24. Tampilan Daftar PKL 

 

Menampilkan halaman formulir yang sudah diisi oleh peserta. 
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22. Tampilan Status PKL 
Merupakan halaman yang menampilkan data status PKL. 
 

 
 

Gambar 25. Tampilan Status PKL 
 
 
 

23. Tampilan Data Agenda Kegiatan 
Menampilkan halaman yang berisi tabel agenda kegiatan peserta. 
 

 
 

Gambar 26. Tampilan Data Agenda Kegiatan 
 
 
 
 
 



 

 

24. Tampilan Tambah Data Agenda Kegiatan
Menampilkan halaman untuk menambahkan data agenda kegiatan peserta.
 

Gambar 
 
 
 

25. Tampilan Penilaian PKL
Menampilkan halaman penilaian PKL.
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Tampilan Tambah Data Agenda Kegiatan 
Menampilkan halaman untuk menambahkan data agenda kegiatan peserta.

 
Gambar 27. Tampilan Tambah Data Agenda Kegiatan

Penilaian PKL 
Menampilkan halaman penilaian PKL. 

 
Gambar 28. Tampilan Penilaian PKL 

 

Menampilkan halaman untuk menambahkan data agenda kegiatan peserta. 

 

Tampilan Tambah Data Agenda Kegiatan 

 



 

 

26. Tampilan Upload
Merupakan halaman untuk mengupload penilaian.
 

 
 
 

27. Tampilan Dashboard
Merupakan halaman utama untuk 
 

 
 
 
 

21 

Upload Penilaian 
Merupakan halaman untuk mengupload penilaian. 

 
Gambar 29. Tampilan Upload Penilaian 

Dashboard Pimpinan 
Merupakan halaman utama untuk login sebagai pimpinan. 

 
Gambar 30. Tampilan Dashboard Pimpinan 

 

 

 

 



 

 

28. Tampilan Penilaian Peserta Akses Pimpinan
Merupakan tabel dari data penilaian peserta
 

Gambar 
 
 
Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem
1. Laporan Data Peserta

Merupakan hasil cetak dari data peserta.
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Tampilan Penilaian Peserta Akses Pimpinan 
Merupakan tabel dari data penilaian peserta. 

 
Gambar 31. Tampilan Penilaian Peserta Akses Pimpinan

Antarmuka Keluaran Sistem 
Laporan Data Peserta 
Merupakan hasil cetak dari data peserta. 

Gambar 32. Laporan Data Peserta 

 

 

Tampilan Penilaian Peserta Akses Pimpinan 
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2. Laporan Bagian Tempat PKL Terdaftar 
Merupakan hasil cetak dari data bagian. 
 

 
 

Gambar 33. Laporan Bagian Tempat PKL Terdaftar 
 
 

 
3. Laporan Data Pembimbing 

Merupakan hasil cetak dari data pembimbing. 
 

 
 

Gambar 34. Laporan Data Pembimbing 
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4. Laporan Status Akhir Peserta 
Merupakan hasil cetak dari data status akhir peserta. 
 

 
 

Gambar 35. Laporan Status Akhir Peserta 
 
 
 

5. Laporan Penilaian Peserta 
Merupakan hasil cetak dari data penilaian peserta. 
 

 
 

Gambar 36. Laporan Penilaian Peserta 
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6. Laporan Bimbingan PKL 
Merupakan hasil cetak data data bimbingan PKL. 
 

 
 

Gambar 37. Laporan Bimbingan PKL 
 

7. Laporan Formulir Praktek Kerja Lapangan 
Merupakan hasil cetak data formulir praktek kerja lapangan. 
 

 
 

Gambar 38. Laporan Formulir Praktek Kerja Lapangan 
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8. Laporan Surat Balasan 
Merupakan hasil cetak dari data surat balasan. 
 

 
 

Gambar 39. Laporan Surat Balasan 
 

9. Laporan Agenda Kegiatan Peserta 
Merupakan hasil cetak dari data agenda kegiatan peserta 
 

 
 

Gambar 40. Laporan Agenda Kegiatan Peserta 



 
 

27 
 

PENUTUP  
Kesimpulan  

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan 
Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat Peserta Praktek Kerja Lapangan 
Berbasis Web Pada UPPD Samsat Kandangan sebagai berikut: 
1. Dengan aplikasi ini dapat mengelola data praktek kerja lapangan online 

sehingga bisa diakses di manapun. 
2. Pembuatan sertifikat penilaian peserta praktek kerja lapangan dan 

memudahkan dalam melakukan perbaikan atau mengoreksi data, apabila 
suatu waktu terjadi kesalahan dalam menginput data. 

3. Penyajian laporan menjadi lebih terorganisir dengan baik. 
 
Saran  

Berdasarkan pengujian Aplikasi Monitoring, Penilaian dan Sertifikat Peserta 
Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Pada UPPD Samsat Kandangan. Adapun 
saran yang ingin di sampaikan untuk pengembangan yang telah dibuat, sebagai 
berikut: 
1. Karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan, diharapkan nantinya 

aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi berbasis mobile (multiplatform 
android dan IOS). 

2. Diharapkan ada pengembangan fitur untuk backup database. 
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