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ABSTRAK 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru atau disingkat dengan DPRD Kotabaru 

adalah Lembaga legislatif unikameral yang menjadi salah satu mitra kerja Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru pembuatan penugasan, surat perjalanan dinas, 

dan laporan perjalanan dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Office (Microsoft 

Excel/Microsoft Word), sehingga tersedia data pegawai yang keluar dan jumlahnya sehingga sulit 

untuk dicari karena biaya bulanan, kesalahan sering terjadi dan efisiensi pembuatan laporan 

berkurang.  

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar karyawan dapat membuat dan mengelola data terkait 

perjalanan dinas.  

Metode pengembangan sistem menggunakan pengembangan model waterfall. Model ini adalah 

salah satu model pengembangan perangkat lunak di mana setiap proses dianggap sebagai proses ke 

bawah terus menerus seperti air terjun. Dalam model pengembangan sistem ini, setiap langkah harus 

dilakukan secara bergantian dan tidak boleh dilewati atau dilewati ke langkah berikutnya.  Aplikasi 

ini mudah digunakan, sehingga pengguna tidak kesulitan menggunakannya. Laporan yang dapat 

dihasilkan dari aplikasi ini antara lain laporan data pengiriman, laporan data tulis pesanan, laporan 

data SPD, laporan data progress perjalanan, laporan data LPD, dan inbound. Laporan data, Laporan 

data rincian uang muka, laporan data biaya aktual, laporan data karyawan, dan laporan pejabat 

pembuat komitmen. 

Untuk perkembangan selanjutnya, warga Kabupaten Kotabaru akan memiliki akses ke aplikasi ini 

untuk memahami apa yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Kota Bharu setiap bulannya dan 

berapa biaya yang mereka keluarkan untuk meningkatkan transparansi data. Memperkuat 

kepercayaan atas wakil daerah mereka. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, SPPD, PHP, MySql 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

The Regional People’s Representative Council of the Kotabaru Regency or abbreviated as the 

Kotabaru DPRD is a unicameral legislative body that is one of the partners of the Kotabaru Regency 

Government, South Kalimantan. 

At the Kotabaru Regency DPRD Secretariat Office in terms of making Assignments, Official Travel 

Letters and Travel Reports, it is still done manually using Microsoft Office applications (Microsoft 

excel/Microsoft word) and sometimes it is still difficult to find data on departing employees and how 
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much it costs issued every month So that errors often occur and are less efficient in preparing the 

reports. 

This application was created with the aim of assisting employees in facilitating the manufacture and 

management of data related to official travel. 

For the system development method, we will use the waterfall model development. This model is one 

of the software development models, where each process is seen as continuously flowing down like 

a waterfall. In this model, each stage must be in sequence, and may not skip or skip to the next stage. 

This application is made to be easy to use so that users have no difficulty in using the application, 

as well as reports that can be generated from this application, including submission data reports, 

assignment letter data reports, SPD data reports, travel progress data reports, LPD data reports, 

reports receipt data, data reports on details of advances, reports on real expenditure data, reports 

on employee data, and reports on officials making commitments 

For future development, it is hoped that his application can be accessed by residents of Kotabaru 

Regency so that they can find out what activities are carried out and how much budget is spent each 

month by members of the Kotabaru Regency DPRD and make the data more transparent so as to 

increase trust in representatives their area. 

 

Keywords: Application, SPPD, PHP, MySql 

 

PENDAHULUAN 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru (DPRD Kotabaru) adalah 

lembaga legislatif mitra unikameral Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan 

Selatan. DPRD Kotabaru memiliki anggota dari 12 partai politik, dengan mayoritas 

suara dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

 DPRD Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan kegiatan bulanan 

melakukan perjalanan dinas anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD. Perjalanan 

dinas dilakukan mulai dari memperoleh SPT (surat perintah tugas) dan SPD (surat 

perjalanan dinas) sebagai dokumen perjalanan dinas, dimana SPT dan SPD 

merupakan data anggota atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas. 

 Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam pengolahan data 

perjalanan dinas masih menggunakan Microsoft Office (Microsoft excel/Microsoft 

word) dan terkadang masih kesulitan untuk mencari data anggota dan pegawai yang 

berangkat serta berapa banyak biaya yang dikeluarkan setiap bulannya Sehingga 

sering terjadi kesalahan – kesalahan dan kurang efisien dalam penyusunan laporan 

– laporannya, yang mana masalah tersebut bisa diatasi dengan sebuah aplikasi 

manajemen berbasis website. 

 Situs web adalah kumpulan halaman pada domain di Internet yang dibuat 

untuk tujuan tertentu dan terintegrasi atau saling berhubungan dan diakses oleh 

aplikasi perangkat lunak yang disebut browser menggunakan alamat situs web. 

 Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web 

browser ketika terhubung dengan jaringan internet atau intranet. Aplikasi ini 

merupakan software atau perangkat lunak yang terbuat dari beberapa bahasa 

pemrograman berbasis web seperti html, javascript, CSS dan bahasa pemrograman 

lainnya. 

 Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas 

adalah perjalanan jauh dari rumah sendiri atau bersama-sama, paling sedikit 5 

(lima) km dari batas kota, yang ditempuh di dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia untuk kepentingan Negara oleh perintah pejabat yang 

berwenang, termasuk perjalanan dari tempat tinggal ke tempat keberangkatan dari 
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Indonesia  ke luar negeri dan dari tujuan di Indonesia dari luar negeri ke tujuan di 

dalam negeri. 

 Dengan melihat kelemahan dan kekurangan di kantor sekretariat DPRD 

kabupaten Kotabaru dan diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi bagi 

penanganan data yang berhubungan dari perjalanan dinas. Selain itu hasil dari 

penelitian ini dapat mempermudah para pegawai dalam mempermudah dalam 

proses pembuatan Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Laporan 

Perjalanan Dnas, pembuatan Kuitansi dan lainnya, sehingga lebih efektif dan 

efisien, serta mempermudah bagi atasan dalam melakukan monitoring terhadap 

pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pembuatan aplikasi 

surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berbassis website dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi SPPD KPPN Medan II Berbasis Web Menggunakan Metode 

Prototyping”, Crystal Jelita Lumban Tobing (2019). Penelitian ”Penerapan Aplikasi 

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pada Bagian Komunikasi Dan Informatika 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berbasis Web”, Hendry Fonda 

(2019). Dan penelitian “Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Pada Dinas 

Pendidikan Kab. Lamongan Berbasis Web”, Julianto, Kurnia Yahya, Martinus 

Wednas Mahendra (2017). 

 Menurut (Fonda, 2019), Dalam pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) yang masih menggunakan cara manual yaitu dengan aplikasi Microsoft 

office word yang dirasa memerlukan waktu yang lama sebaiknya bisa dipangkas 

dan dipermudah dengan adanya sebuah aplikasi berbasis web yang bisa mengatasi 

masalah – masalah tersebut dan juga memudahkan dalam pencarian data perjalanan 

dinas ya lalu dikarenakan seluruh data akan terekam kedalam sistem. 

 Menurut (Tobing, 2019), Untuk Pembuatan dan penyimpanan data Surat 

Perintah Tugas Perjalanan Dinas (SPPD) lebih baik disimpan kedalam sistem agar 

bisa menjaga dari kehilangan berkas – berkas tersebut. 

 Menurut (Julianto, 2017), Pembuatan surat perjalanan dinas yang awalnya 

masih manual menggunakan Microsoft office word sebaiknya dibuatkan sebuah 

sistem aplikasi yang bisa mempermudah proses tersebut, dan dapat menjaga data – 

data yang sebelumnya rawan hilang menjadi tersimpan kedalam database. 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka hal inilah yang 

mendorong dilakukannya penelitian untuk membangun aplikasi web dengan judul 

penelitian Aplikasi Manajemen dan Monitoring Data Perjalanan Dinas Berbasis 

Web Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru. Dengan adanya aplikasi 

ini akan mengubah sistem yang awalnya masih manual menggunakan Microsoft 

Office menjadi sistem online yang terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam 

urusan manajemen hal yang bersangkutan dengan perjalanan dinas menjadi lebih 

teroganisir. 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

Adapun metode yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 
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Melakukan pengamatan terhadap sistem yang ada dan sedang 

digunakan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru. 

b. Wawancara 

Melakukan dialog secara langsung kepada staff yaitu disini dari 

pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru. 

c. Studi Pustaka (Library Research) 

Penelitian sastra melibatkan pengumpulan informasi yang berkaitan 

dengan subjek atau masalah subjek yang sedang dipelajari. Informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh melalui berbagai karya tulis seperti buku, 

karya ilmiah, tesis atau disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber 

lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem yang Berjalan 

Setelah melakukan analisis terhadap sistem lama yang digunakan, maka dapat 

diusulkan sebuah sistem baru yang dapat memaksimalkan proses pembuatan 

pengajuan dan pembuatan berkas – berkas perjalanan dinas untuk para pegawai 

dikantor sekretariat dprd kabupaten kotabaru. 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Antarmuka Login 

Pada halaman ini pengguna bisa menginputkan username dan password dan 

akan diarahkan kehalaman utama tergantung dari level pengguna. 

 
Gambar 3. Tampilan Antarmuka Login 

 

2. Tampilan Antarmuka Menu (Admin) 

Pada halaman ini admin dapat beberapa menu khusus seperti management user, 

data dinas tujuan, memanajemen data pegawai, dan data pejabat, admin juga 

dapat mencetak laporan – laporan yang disediakan oleh aplikasi. 
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Gambar 4. Tampilan Antarmuka Menu (Admin) 

 

3. Tampilan Antarmuka Menu (Pegawai) 

Pada halaman ini user memiliki hak akses untuk membuat data – data 

perjalanan dinas, berkas – berkas keuangan, dan mencetak laporan – laporan 

yang disediakan oleh aplikasi. 

 
Gambar 5. Tampilan Antarmuka Menu (Pegawai) 

4. Tampilan Antarmuka Menu (Ketua dan Komisi) 

Pada Halaman ini ketua dan komisi dapat membuat verifikasi pada menu 

pengajuan, dan melihat data – data perjalanan dinas dan pengeluran, begitu 

pulan mencetak laporan – laporan yang disediakan oleh aplikasi. 
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Gambar 6. Rancangan Antarmuka Menu (Ketua dan Komisi) 

 

5. Tampilan Antarmuka Menu User (Admin) 

Pada menu ini admin dapat menambahkah data user yang bisa mengakses 

aplikasi , pada aplikasi ini terdapat 3 level akses. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Antarmuka Tambah User (Admin) 
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Gambar 8. Tampulan Antarmuka Menu User (Admin) 

 

 

6. Tampilan Antarmuka Dinas Tujuan (Admin) 

Pada bagian menu ini admin dapat menambahkan data dinas tujuan yang 

nantinya bisa dipakai dalam pembuatan surat perjalanan dinas oleh pegawai. 

 
 

Gambar 9. Tampilan Antarmuka Tambah Dinas Tujuan (Admin) 
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Gambar 10. Tampilan Menu Dinas Tujuan (Admin) 

7. Tampilan Antarmuka Menu Pegawai (Admin) 

Pada bagian menu ini admin dapat melihat serta menambahkan data pegawai 

yang nantinya bisa digunakan dalam pembuatan surat perjalanan dinas. 

 
Gambar 11. Tampilan Antarmuka Menu Tambah Pegawai (Admin) 
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Gambar 12. Tampilan Antarmuka Menu Pegawai 

 

8. Tampilan Antarmuka Menu Pejabat Pembuat Komitmen (Admin) Pada 

halaman ini admin bisa melihat serta menambahkan data pejabat 

pembuatkomitmen yang nantinya bisa digunakan oleh pegawai dalam membuat surat 

perjalanan dinas. 

 
Gambar 13. Tampilan Antarmuka Menu Tambah Pejabat Pembuat Komitmen  
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Gambar 14. Tampilan Antarmuka Menu Pejabat Pembuat Komitmen 

 

9. Tampilan Antarmuka Menu Pengajuan Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Pada halaman ini pegawai bisa melihat dan membuat pengajuan perjalanan 

dinas dengan mengisikan data nama pegawai, tujuan, instansi/dinas tujuan, 

tanggal pergi dan kembali.  

 
Gambar 15. Tampilan Antarmuka Menu Tambah Pengajuan (Pegawai) 
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Gambar 16. Tampilan Antarmuka Menu Pengajuan 

 

10. Tampilan Antarmuka Menu Surat Tugas (Pegawai) 

Pada menu ini pegawai bisa melihat dan membuat surat tugas dengan 

mengisikan data pengajuan atas nama, nomor surat tugas, dasar perjalanan, dan 

pejabat penandatangan. 

 
Gambar 17. Tampilan Antarmuka Menu Tambah Surat Tugas (Pegawai) 
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Gambar 18. Tampilan Antarmuka Menu Surat Tugas 

 

11. Tampilan Antarmuka Menu Surat Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Pada halaman ini pegawai bisa melihat dan membuat surat perjalanan dinas 

dengan mengisi inputan nomor surat tugas, nomor spd, tingkat biaya, alat 

angkut, tempat berangkat, instansi anggaran, nomor akun, dan keterangan lain 

– lain. 

 
Gambar 19. Tampilan Antarmuka Menu Tambah SPD (Pegawai) 
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Gambar 20. Tampilan Antarmuka Menu SPD (Pegawai) 

 

12. Tampilan Antarmuka Menu Progress Perjalanan (Pegawai) 

Pada menu ini pegawai bisa melihat dan menambahkan progress perjalanan 

dinas dengan mengisi kegiatan, tanggal kegiatan, dan keterangan. 

 
Gambar 21. Tampilan Antarmuka Tambah Progress Perjalanan (Pegawai) 
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Gambar 22. Tampilan Antarmuka Menu Progress Perjalanan (Pegawai) 

 

13. Tampilan Antarmuka Menu Laporan Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Pada halaman ini pegawai bisa melihat dan menambahkan data laporan 

perjalanan dinas dengan mengisi inputan nomor spd, tanggal laporan, perihal 

laporan, maksud perjalanan, hasil perjalanan, kesimpulan laporan, penutup 

laporan . 

 
Gambar 23. Tampilan Tambah Laporan Perjalanan Dinas (Pegawai) 
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Gambar 24. Tampilan Antarmuka Menu Laporan Perjalanan Dinas 

 

14. Tampilan Antarmuka Menu Kuitansi (Pegawai) 

Pada halaman ini pegawai bisa melihat dan membuat kuitansi perjalanan dinas 

dengan mengisikan inputan no spd, kode kegiatan, kode sub kegiatan, tahun 

anggaran, jumlah dana, perihal pembayaran, no BKU, dan no BKP . 

 
Gambar 25. Tampilan Antarmuka Menu Tambah Kuitansi (Pegawai) 
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Gambar 26. Tampilan Antarmuka Menu Kuitansi (Pegawai) 

 

15. Tampilan Antarmuka Menu Rincian Uang Muka (Pegawai) 

Pada menu in pegawai bisa melihat dan membuat rincian uang muka perjalanan 

dinas dengan mengisikan inputan no spd, tanggal, uang harian, keterangan 

uang harian, alat transportasi, biaya transportasi, keterangan transportasi, 

penginapan, biaya penginapan, dan keterangan penginapan.  

 
Gambar 27. Tampilan Antarmuka Tambah Rincian Uang Muka (Pegawai) 
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Gambar 28. Tampilan Antarmuka Menu Rincian Uang Muka (Pegawai 

 

16. Tampilan Antarmuka Menu Pengeluaran Riil (Pegawai) 

Pada menu ini pegawai bisa melihat dan membuat pengeluaran riil dengan 

mengisi inputan. 

 
Gambar 29. Tampilan Antarmuka Tambah Pengeluaran Riil (Pegawai) 
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Gambar 30. Tampilan Antarmuka Menu Pengeluaran Riil (Pegawai) 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Cetak Nota Pengajuan Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Nota pengajuan adalah hasil cetak yang berisikan data yang sudah diinputkan 

oleh pegawai dalam menu pengajuan perjalanan dinas. 

 
Gambar 31. Tampilan Cetak Nota Pengajuan Perjalanan Dinas (Pegawai) 

 

2. Tampilan Cetak Surat Tugas (Pegawai) 

Hasil cetak surat tugas ini berdasarkan data yang diinputkan oleh pegawai pada 

menu surat tugas, keluaran ini surat tugas ini berfungsi sebagai dokumen 

pendukung saat melakukan perjalanan dinas. 
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Gambar 32. Tampilan Cetak Surat Tugas (Pegawai) 

 

3. Tampilan Surat Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Hasil cetak surat perjalanan dinas ini berdasarkan hasil inputan oleh pegawai 

pada menu surat perjalanan dinas , keluaran ini berfungsi sebagai dokumen 

pendukung untuk melakukan perjalanan dinas. 

 

 
Gambar 33. Tampilan Cetak Surat Perjalanan Dinas (Pegawai) 
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Gambar 34. Tampilan Cetak Surat Pertanggungjawaban (Pegawai) 

 

4. Tampilan Laporan Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Hasil cetak laporan perjalanan dinas ini berdasarkan data inputan oleh pegawai, 

keluaran ini berfungsi sebagai dokumen yang diserahkan ke atasan jika sudah 

selesai melakukan perjalanan dinas. 

 
Gambar 35. Tampilan Cetak Laporan Perjalanan Dinas (Pegawai) 
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5. Tampilan Cetak Riwayat Kegiatan Perjalanan Dinas 

Hasil cetak Riwayat perjalanan dinas ini berdasarkan dari data inputan rekam 

kegiatan perjalanan dinas yang dibuat oleh para pegawai, hasil cetak ini 

berfungsi sebagai bukti tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pegawai 

selama perjalanan dinas. 

 
Gambar 36. T Tampilan Cetak Riwayat Kegiatan 

 

6. Tampilan Kuitansi Perjalanan Dinas (Pegawai) 

Hasil cetak kuitansi perjalanan dinas ini berdasarkan dari data inputan yang 

dilakukan oleh pegawai pada menu kuitansi, keluaran ini berfungsi sebagi bukti 

pencairan dana. 
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Gambar 37. Tampilan Cetak Kuitansi Perjalanan Dinas (Pegawai) 

 

7. Tampilan Cetak Rincian Uang Muka (Pegawai) 

Hasil cetak uang muka ini berdasarkan data yang disimpan oleh pegawai pada 

menu rincian uang muka. 

 
 

Gambar 38. Tampilan Cetak Rincian Uang Muka (Pegawai) 

 

8. Tampilan Cetak Pengeluaran Riil (Pegawai) 

Hasil cetak daftar pengeluaran riil berdasarkan data yang disimpan oleh 

pegawai dalam menu pengeluaran riil. 
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Gambar 39. Tampilan Cetak Pengeluaran Riil (Pegawai) 

 

9. Tampilan Laporan Pengajuan Perjalanan Dinas 

Laporan ini berisikan data – data yang dibuat oleh para pegawai dan 

ditampilkan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja 

dan berapa banyak pengajuan yang dibuat tiap bulannya. 

 

 
Gambar 40. Tampilan Laporan Pengajuan Perjalanan Dinas 

 

 

 

 

10. Tampilan Laporan Surat Tugas 
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Laporan ini berisikan data – data yang dibuat oleh para pegawai pada menu 

surat tugas dan ditampilkan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk 

mengetahui siapa saja dan berapa banyak surat tugas yang dibuat tiap bulannya. 

 
Gambar 41. Tampilan Laporan Surat Tugas 

 

11. Tampilan Laporan Surat Perjalanan Dinas 

Laporan ini berisikan data surat perjalanan dinas yang ada didalam database 

dan ditampilkan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk mengetahui siapa 

saja dan berapa banyak surat perjalanan dinas yang dibuat tiap bulannya. 

 

 
Gambar 42. Tampilan Laporan Surat Perjalanan Dinas 

 

12. Tampilan Laporan LPD 
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Laporan ini berisikan surat laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh pegawai 

pada menu laporan perjalanan dinas yang kemudian ditampilkan kedalam 

tabel, keluaran ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja dan berapa banyak 

laporan perjalan dinas yang telah dibuat . 

 
Gambar 43. Tampilan Laporan LPD 

13. Tampilan Laporan Kuitansi 

Laporan ini berisikan data – data kuitansi yang dibuat oleh para pegawai pada 

menu kuitansi yang ditampilkan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk 

mengetahui berapa banyak anggaran yang dihabiskan tiap bulannya. 

 

 
Gambar 44. Tampilan Laporan Kuitansi 

 

14. Tampilan Laporan Rincian Uang Muka 
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Laporan ini berisikan data – data rincian uang muka yang dibuat oleh para 

pegawai dan ditampilkan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk 

mengetahui total pengeluaran uang muka perjalanan dinas tiap bulannya. 

 
Gambar 45. Tampilan Laporan Rincian Uang Muka 

 

 

15. Tampilan Laporan Pengeluaran Riil 

Laporan ini berisikan data – data pengeluaran riil yang dibuat oleh para 

pegawai dan ditampilakan kedalam tabel, keluaran ini berfungsi untuk 

mengetahui berapa banyak pengeluaran tiap bulannya. 

 
Gambar 46. Tampilan Laporan Pengeluaran Riil 

 

16. Tampilan Laporan Data Pegawai 
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Laporan berisikan data para pegawai yang bekerja pada kantor secretariat 

DPRD Kabupaten Kotabaru, keluaran ini berfungsi untuk mengetahui siapa 

saja yang terdafatar sebagai pegawai secretariat DPRD Kabupaten Kotabaru. 

 
Gambar 47. Tampilan Laporan Data Pegawai 

 

17. Tampilan Laporan Data Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas 

Laporan ini berisikan data pejabat pembuat komitmen perjalanan dinas yang 

disimpan didalam database oleh admin dan ditampilkan kedalam tabel, 

keluaran ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja pejabat pembuat komitmen 

perjalanan dinas pada kantor sekretariat DPRD kabupaten kotabaru. 

 

 

 
Gambar 48. Tampilan Laporan Data Pejabat Pembuat Komitemen 
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PENUTUP  

Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk 

menghasilkan Aplikasi Manajemen dan Monitoring Data Perjalanan Dinas pada 

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru, dengan melihat permasalahan, 

analisis perancangan dan pembuatan sistem maka kesimpulannya diantaranya : 

1. Aplikasi ini dapat membantu  pembuatan berkas – berkas perjalanan dinas 

menjadi lebih efisien, mudah, dan cepat. 

2. Dengan adanya aplikasi ini, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru 

dapat mencari data – data perjalanan dinas dengan mudah dan cepat. 

3. Sistem ini mudah digunakan sehingga pengguna tidak kesulitan dalam 

penggunaanya. 

4. Laporan –laporan yang dihasilkan dari aplikasi adalah laporan data pengajuan, 

laporan data surat tugas, laporan data surat perjalanan dinas, laporan progress 

perjalanan dinas, laponra data perjalanan dinas, laporan data rincian uang 

muka, laporan pengeluaran riil, dan laporan data kuitansi. 

 

Saran  

Beberapa saran dari hasil yang diusulkan sebagai bahan masukan untuk 

pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengembangan kedepannya diharapkan agar aplikasi ini bisa diakses 

oleh penduduk Kabupaten Kotabaru agar mereka dapat mengetahui kegiatan 

apa saja yang dilakukan dan berapa jumlah anggaran yang dihabiskan tiap 

bulannya oleh anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dan membuat data – data 

tersebut menjadi lebih transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

atas wakil daerah mereka. 

2. Untuk pengembangan kedepannya aplikasi ini juga dapat diarahkan agar bisa 

diakses melalui sistem operasi mobile karena gadget mobile pada jaman 

sekarang sudah sangat popular disemua kalangan. 
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