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ABSTRAK  

 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi 

yaitu membina, mengendalikan, dan melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan serta 

memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para 

pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas. Kantor Pusat Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi atau Kementerian Ketenagakerjaan terletak di daerah ibu kota Jakarta Pusat dan 

memiliki cabang yang tersebar di beberapa provinsi, salah satunya terletak pada provinsi Kalimantan 

Selatan di kota Banjarmasin. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan 

dalam pembuatan rencana kerja dan anggaran masih menggunakan sistem yang manual, yaitu 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan microsoft office sebagai, pada saat pengecekan 

rencana kerja dan anggaran yang diajukan tidak jarang terkendala oleh waktu dan tempat yang mana 

dikarenakan pimpinan sering menghadiri berbagai kegiatan baik didalam daerah ataupun diluar daerah, 

serta pengarsipan data yang masih menggunakan buku besar sebagai media penyimpanan. Pada sistem 

pengolahan data rencana kerja dan anggaran belum dapat berjalan dengan maksimal, serta pembuatan 

laporan rencana kinerja dan anggaran yang kurang efektif. Dengan adanya penggunaan suatu aplikasi 

yang terkomputerisasi berupa sistem informasi diharapkan adanya optimasi dalam pengelolaan data 

rencana kerja dan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dalam penelitian ini berhasil di analisa, dirancang dan dibuatlah Aplikasi monitoring pengolahan renja 

dan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan. Bahasa Pemrograman 

yang digunakan adalah PHP dengan Framework Codeigniter 3, Database yang digunakan adalah 

MySQL dan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall. Dengan adanya 

aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah kinerja dalam pengelolaan rencana kerja dan anggaran 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan. 
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ABSTRACT  

 

The Manpower and Transmigration Service is a government agency tasked with cultivating, controlling, and 

supervising manpower, as well as training potential workers in unique skills in order to meet the expectations of 

job searchers and give a diverse range of job opportunities. The Manpower and Transmigration Service, also 

known as the Ministry of Manpower, is headquartered in Jakarta's Central Business District and has branches in 

numerous provinces, one of which is in the province of South Kalimantan's city of Banjarmasin. When checking 

the proposed work plan and budget, it is often constrained by time and place, which is due to leaders' frequent 

attendance at various activities both inside and outside the region, and data archiving, which still uses ledgers as 

storage media at the Manpower and Transmigration Office of South Kalimantan Province. Work plans and 

budgets have not been able to run properly in the data processing system, and reports on performance plans and 

budgets have been less effective. It is envisaged that by using an application in the form of an information system, 

the Department of Manpower and Transmigration of South Kalimantan Province will be able to optimize the 

administration of work plan and budget data. In this study, a monitoring application for the processing of renja 

and budget at the Office of Manpower and Transmigration of the Province of Kalimantan was effectively 

evaluated, created, and developed. The programming language used is PHP with Codeigniter 3 Framework, 

database used is MySQL and the software development method uses the Waterfall. With this application, it is 



expected to facilitate performance in managing work plans and budgets at the Kalimantan Provincial Manpower 

and Transmigration Office. 

Keywords: Data Collection, Monitoring, MySQL, PHP, Codeigniter3 

 

PENDAHULUAN  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau disingkat Disnakertrans adalah lembaga pemerintah yang 

mempunyai fungsi yaitu membina, mengendalikan, dan melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan serta 

memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari 

tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas. Kantor Pusat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

atau Kementerian Ketenagakerjaan terletak di kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta dan juga telah 

memiliki cabang sebanyak 34 instansi yang tersebar di beberapa provinsi, salah satunya terletak pada provinsi 

Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani KM. 06 No. 23 Banjarmasin 

Kode Pos 70249. Ruang lingkup instansi milik negara di Provinsi Kalimantan Selatan ini terdapat empat bidang 

dan empat sub bagian yaitu Bidang P4TK, Bidang Hubungan Industri, Bidang Pengawasan, Bidang Transmigrasi 

dan Subbag Umum, Subbag Kepegawaian, Subbag Perencanaan dan Laporan (Perlap), Subbag Keuangan. 

Dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi, perencanaan menjadi satu hal penting karena berperan 

sebagai penunjang terlaksananya program yang telah ditentukan. Termasuk dalam hal membuat dan menyusun 

suatu perencanaan kerja. Rencana kerja merupakan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas 

yang terjadi pada suatu instansi ataupun perusahaan, bisa juga diartikan serangkaian proses yang berfungsi sebagai 

pendukung dalam mencapai tujuan. Adanya rencana kerja akan menjadikan pekerjaan setiap pegawai atau 

karyawan lebih terarah dan akan meminimalisir terjadinya ketidakpastian atau pemborosan. Dalam beberapa hal, 

rencana kerja sangat mirip dengan proposal. Perbedaannya adalah bahwa rencana kerja didasarkan pada suatu 

program atau proyek yang telah disetujui, memiliki tenggat waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Rencana kerja 

mengidentifikasikan masalah yang hendak diatasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan tindakan yang akan diambil 

untuk dapat mencapai tujuan tersebut.  

Pada instansi pemerintahan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan di setiap akhir tahun pada bulan 

november atau desember, tiap-tiap bidang dan subbag melakukan pengajuan rencana kerja yang akan 

dilaksanakan pada tahun yang akan datang, untuk mengatur atau menyusun program serta kegiatan yang akan 

dilakukan selama satu tahun menjadikan pekerjaan setiap pegawai atau karyawan dapat lebih terarah. Adapun 

masalah yang ada pada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan sistem yang digunakan untuk melakukan 

pengajuan rencana kerja masih menggunakan manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Word sebagai media 

pembuatan, dikarenakan belum adanya aplikasi pengolahan data. 

Untuk proses pengecekan rencana kerja yang telah diajukan tiap-tiap bidang dan subbag tidak jarang 

terkendala oleh waktu dan tempat, dikarenakan pimpinan yang tidak berada dikantor atau instansi karena 

seringnya menghadiri berbagai acara kegiatan yang diadakan oleh Disnakertrans, pemerintahan ataupun 

kementerian baik didalam daerah dan bahkan diluar daerah. Dan dalam pengarsipan laporan data rencana kerja 

dan anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan masih menggunakan buku besar sebagai media penyimpanan, 

sehingga cukup memakan tempat untuk meletakkan atau menyimpan data pengarsipan laporan tersebut. 

Dikarenakan pengarsipan laporan data rencana kerja dan anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan masih 

menggunakan buku besar, maka ketika dalam proses pencarian data untuk melakukan evaluasi rencana kerja tidak 

jarang mengalami sedikit kesulitan atau hambatan karena data arsip dan laporan yang cukup banyak sehingga 

harus dilakukan pengecekan satu persatu yang mana memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan uraian 

diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah merancang dan membuat Aplikasi Monitoring Rencana Kerja dan 

Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan berbasis Web dengan 

Codeigniter 3 dan Bootstrap 3 sebagai framework-nya serta menggunakan MySQL sebagai database. 
 

 

METODE  

A. METODE PENGEMBANGAN SISTEM 

Untuk proses pembuatan sistem perangkat lunak aplikasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Selatan mengacu pada model waterfall. Waterfall adalah salah satu model pengembangan software, 

dimana kemajuan suatu proses dipandang terus mengalir ke bawah seperti halnya air terjun. Dalam model 

waterfall setiap tahap harus berurutan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap 

pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 



 

 
Gambar 1. Langkah-Langkah Model Waterfall 

 

 

1) Requirement Analisis  

Tahap ini pengembangan sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang 

diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat di peroleh melalui 

wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 

pengguna.  

2) 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 mendifinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.  

3) Implementation  

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam 

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

4) 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 Maintenance 

5) 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. 

 

B. METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data, adapun metode yang dilakukan dalam 

pengumpulan data ialah sebagai berikut: 

1) Metode Pengamatan (Observasi) 

Dengan metode ini bisa langsung mengamati proses yang sedang berlangsung pada Disnakertrans Prov Kalsel 

bagaimana pengelolaan sistem rencana kerja. 

2) Metode Wawancara (Interview)  

Dengan metode ini bisa langsung menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pegawai dan staf 

Disnakertrans Prov Kalsel yang berhubungan dengan pengelolaan renja, wawancara dilakukan untuk mengetahui 

informasi tentang pembuatan rencana kerja secara lebih detail. 

3) Studi Pustaka dan 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. 

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi 

pada sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan sistem. Tampilan antarmuka 

masukan sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1) 1. Tampilan Antarmuka Halaman Form Login  

Form Login digunakan untuk sistem keamanan pada aplikasi, yang mana pengguna memasukkan username dan 

password agar dapat masuk kedalam aplikasi dan mengakses halaman utama / dasboard. 

 
Gambar 2. Tampilan Antarmuka Halaman Form Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard Admin   

Halaman ini tampil saat dimana admin berhasil masuk ke dalam sistem atau login untuk mengajukan renja, 

mengelola data user ataupun melihat status renja. 

 
Gambar 3. Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Tampilan Antarmuka Halaman Dasboard Pimpinan  

Halaman ini tampil saat dimana pimpinan berhasil masuk ke dalam sistem atau login untuk memperivikasi 

renja, melihat jadwal kegiatan ataupun memantau rencana kerja.  

 
Gambar 4. Tampilan Antarmuka Halaman Dasboard Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Tampilan Antarmuka Halaman Pengelolaan User 

Halaman Pengelolaan User adalah halaman yang menampilkan data pengguna yaitu admin & pimpinan, serta 

dapat mengelola data baik itu menambah, merubah dan menghapus data. 

 
Gambar 5. Tampilan Antarmuka Halaman Pengelolaan User 

 

5) Tampilan Antarmuka Halaman Pengajuan Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Pengajuan Renja adalah halaman yang digunakan untuk mengajukan rencana 

kerja yang akan dilakukan ditahun yang akan datang, yaitu terdapat 4 halaman (1.Rencana Kinerja, 2.Pendanaan 

Kegiatan, 3.Pendanaan Pegawai, 4.Pendanaan (Konsumsi, Transportasi, Penginapan)). 

 
Gambar 6. Tampilan Antarmuka Halaman Rencana Kinerja 

 



 

 

 

 
Gambar 7. Tampilan Antarmuka Halaman Pendanaan Kegiatan 

 

 

 
Gambar 8. Tampilan Antarmuka Halaman Pendanaan Pegawai 

  



 

 

Gambar 9. Tampilan Antarmuka Halaman Pendanaan Kontranspeng 

 

6) Tampilan Antarmuka Halaman Status Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Status Renja adalah halaman yang digunakan untuk melihat status renja yang 

telah diajukan sudah disetujui pimpinan atau harus direvisi kembali. 

 
Gambar 10. Tampilan Antarmuka Halaman Status Renja 



 

7) Tampilan Antarmuka Halaman Lapor Kegiatan 

Tampilan Antarmuka Halaman Lapor Kegiatan adalah halaman yang digunakan untuk melaporkan bahwa 

kegiatan yang telah diajukan oleh bidang/ subbag sudah selesai/ telah dilaksanakan.  

 
Gambar 11. Tampilan Antarmuka Halaman Lapor Kegiatan 

 

8) Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Kegiatan 

Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Kegiatan adalah halaman yang digunakan untuk menghitung total 

jumlah kegiatan yang dapat dilakukan/ dilaksanakan oleh bidang/ subbag.   

 
Gambar 12. Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Kegiatan 

  



 

9) Tampilan Antarmuka Halaman Pengecekan Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Pengecekan Renja adalah halaman yang digunakan pimpinan untuk melakukan 

pengecekan rencana kerja yang telah diajukan oleh bidang/ subbag. 

 
Gambar 13. Tampilan Antarmuka Halaman Pengecekan Renja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10) Tampilan Antarmuka Halaman Keputusan Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Keputusan Renja adalah halaman yang digunakan untuk pimpinan memberikan 

keputusan terhadap rencana kerja yang telah diajukan disetujui/ harus direvisi kembali. 

 
Gambar 14. Tampilan Antarmuka Halaman Keputusan Renja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11) Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan 

Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan adalah halaman yang digunakan pimpinan untuk mengetahui 

jadwal kegiatan rencana kerja yang dilakukan oleh setiap bidang/ subbag. 

 
Gambar 15. Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan 

  

12) Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan 

Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan adalah halaman yang digunakan pimpinan untuk mengetahui 

jadwal kegiatan rencana kerja yang dilakukan oleh setiap bidang/ subbag. 

 
Gambar 16. Tampilan Antarmuka Halaman Jadwal Kegiatan 



 

13) Tampilan Antarmuka Halaman Total Penganggaran Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Total Penganggaran Renja adalah halaman yang digunakan pimpinan untuk 

mengetahui total penganggaran/ pendanaan dari seluruh rencana kerja yang diajukan.  

 
Gambar 17. Tampilan Antarmuka Halaman Total Penganggaran Renja 

 

14) Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Renja 

Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Renja adalah halaman yang digunakan pimpinan untuk mengetahui/ 

mencetak jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang/ subbag.  

 
Gambar 18. Tampilan Antarmuka Halaman Evaluasi Renja 



 

 

B. HASIL PENGUJIAN 

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut: 

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Tahapan Pengujian 

No Kelas Uji Butir Uji Jenis Pengujian 

1 Login Admin Black Box 

2 Pengujian Data Input Data Penanggung Jawab Black Box 

  Input Data Ketetapan Honor Black Box 

  Input Data Ketetapan Dana Black Box 

  Input Data Rencana Kinerja Black Box 

  Input Data Pendanaan Kegiatan Black Box 

  Input Data Pendanaan Pegawai Black Box 

  Input Data Pendanaan Kontranspeng Black Box 

  Input Data Keputusan Renja Black Box 

  Input Data Status Renja Black Box 

  Input Data Evaluasi Renja Black Box 

3 Login Pimpinan Black Box 

4 Cetak Laporan Cetak Laporan Pengajuan Rencana 

Kinerja 

Black Box 

  Cetak Laporan Pengajuan Pendanaan 

Kegiatan 

Black Box 

  Cetak Laporan Pengajuan Pendanaan 

Pegawai 

Black Box 

  Cetak Laporan Pengajuan Pendanaan 

Kontranspeng 

Black Box 

  Cetak Laporan Hasil Pengecekan Renja Black Box 

  Cetak Laporan Kegiatan Sudah 

Dilaksanakan 

Black Box 

  Cetak Laporan Kegiatan Belum 

Dilaksanakan 

Black Box 

  Cetak Laporan Jadwal Kegiatan Black Box 

  Cetak Laporan Total Pendanaan Rencana 

Kerja 

Black Box 

  Cetak Laporan Riwayat Penanggung 

Jawab  

Black Box 



 

  Cetak Laporan Ketetapan Pendanaan 

(transportasi, penginapan) 

Black Box 

 

 
1) Pengujian Proses Login 

Tabel 2. Pengujian Form Login 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Login Username dan 

password 

Dapat masuk ke 

dalam program 

Masuk ke dalam 

program 

Berhasil 

 

 

2) Pengujian Form Penanggung Jawab 

Tabel 3. Pengujian Form Penanggung Jawab 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data penanggung 

jawab 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data penanggung 

jawab 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data penanggung 

jawab 

Data dapat di 

hapus melalui 

program 

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

 

3) Pengujian Form Ketetapan Honor 

Tabel 4. Pengujian Form Ketetapan Honor 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data ketetapan 

honor 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data ketetapan 

honor 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data ketetapan 

honor 

Data dapat di 

hapus melalui 

program 

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

 

 

 



 

4) Pengujian Form Ketetapan Dana 

Tabel 5. Pengujian Form Ketetapan Dana 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data ketetapan 

dana 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data ketetapan 

dana 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data ketetapan 

dana 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

 

5) Pengujian Form Rencana Kinerja 

Tabel 6. Pengujian Form Rencana Kinerja 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data rencana 

kinerja 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data rencana 

kinerja 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data rencana 

kinerja 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

 

6) Pengujian Form Pendanaan Kegiatan 

Tabel 7. Pengujian Form Pendanaan Kegiatan 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data pendanaan 

kegiatan 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data pendanaan 

kegiatan 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data pendanaan 

kegiatan 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 



 

7) Pengujian Form Pendanaan Pegawai 

Tabel 8. Pengujian Form Pendanaan Pegawai 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data pendanaan 

pegawai 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data pendanaan 

pegawai 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data pendanaan 

pegawai 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

8) Pengujian Form Pendanaan Konstranspeng 

Tabel 9. Pengujian Form Pendanaan Konstranspeng 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data pendanaan 

kontranspeng 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data pendanaan 

kontranspeng 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data pendanaan 

kontranspeng 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus 

Berhasil 

 

9) Pengujian Form Keputusan Renja 

Tabel 10. Pengujian Form Keputusan Renja 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data keputusan 

renja 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data keputusan 

renja 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data keputusan 

renja 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus  

Berhasil 

 

 



 

10) Pengujian Form Status Renja 

Tabel 11. Pengujian Form Status Renja 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data status renja 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data status renja 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data status renja 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus  

Berhasil  

 

 

11) Pengujian Form Evaluasi Renja  

Tabel 12. Pengujian Form Evaluasi Renja 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Simpan data Memasukkan 

data evaluasi 

renja 

Data dapat di 

simpan ke dalam 

program 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit data Memasukkan 

data evaluasi 

renja 

Data dapat di 

ubah melalui 

program 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus data Memasukkan 

data evaluasi 

renja 

Data dapat di 

hapus melalui 

program  

Data berhasil 

dihapus   

Berhasil  

 

 

12) Pengujian Form Cetak Laporan 

Tabel 13. Pengujian Form Cetak Laporan 

Pengujian Data  Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamat Hasil Diamati 

Cetak Laporan Pilih Data yang 

ingin di cetak 

Tampil hasil 

laporan yang 

akan dicetak 

Laporan sesuai 

dengan yang 

dipilih 

Berhasil 
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PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk menghasilkan sebuah Aplikasi 

Monitoring Rencana Kerja Dan Anggaran Pada  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Selatan, dengan melihat dari permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka dapat diambil 

kesimpulan diantaranya: 

1) Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah admin subbag perlap dalam mengolah rencana kinerja beserta 

anggarannya. 

2) Pimpinan dalam melakukan pengecekan rencana kerja dan anggaran karena dapat dilakukan secara online atau 

tidak terhalang oleh jarak dan waktu. 

3) Media pengarsipan data rencana kerja beserta anggarannya menjadi lebih efesien atau tidak memakan tempat 

untuk pengarsipan, serta apabila sewaktu-waktu dibutuhkan data untuk melakukan evaluasi proses pencarian 

menjadi lebih mudah. 

4) Laporan-laporan yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini diantaranya adalah laporan pengajuan renja beserta 

anggarangnya, laporan hasil keputusan dari pimpinan terhadap renja yang telah diajukan, laporan status renja 

yang telah sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, laporan jadwal kegiatan serta laporan total 

keseluruhan pendanaan yang diajukan. 

B. SARAN 

Beberapa saran yang diusulkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan 

selanjutnya adalah: 

1) Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan agar aplikasi ini dapat digunakan untuk 3 level pengguna, 

sehingga dapat mempermudah kinerja yang dilakukan oleh admin. 

2) Diharapkan suatu sistem atau fitur pada aplikasi, yang mana bisa terhubung melalui email user yang telah 

mengajukan rencana kerja, sehingga dapat dijadikan sebagai notifikasi pemberitahuan. 

3) Pada menu pendanaan kegiatan, pendanaan pegawai dan pendanaan kontranspeng (konsumsi transportasi 

penginapan) agar lebih dipermudah dalam penginputan data. 

4) Adanya sistem yang dapat mendeteksi subbag atau bidang yang belum melaporkan atau melaksanakan rencana 

kerja yang telah diajukan. 

5) Untuk menu lapor kegiatan atau rencana kerja yang telah dilaksanakan, sebaiknya ditambahkan penginputan 

berupa file yang didalamnya terdapat kumpulan foto kegiatan dan kumpulan nota-nota sebagai bukti fisik 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

6) Adanya suatu fitur dalam bentuk grafik yang mana terdapat informasi jumlah rencana kerja yang telah 

dilaksanakan dan jumlah rencana kerja yang tidak dapat terlaksana dengan berdasarkan tahun. 
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