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ABSTRAK 

Kantor Badan Keuangan Daerah Provnsi Kalimantan Selatan memiliki 7(tujuh) Bidang, 

18 (delapan belas) Sub Bidang dan 3 (tiga) Sub Bagian. Salah satunya yaitu Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat 

menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta 

administrasi kepegawaian. 

Pengelolaan Surat Perjalanan Dinas pada kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan yang masih semi manual yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel, maka pembuatan aplikasi sangat dibutuhkan. Dengan banyaknya jumlah Surat 

Perjalanan Dinas yang dibuat dan diterima, maka pencarian data menjadi tidak efisien dalam 

hal waktu dan tenaga. Pengarsipan data surat perjalanan dinas yang dilakukan secara manual 

dapat mengalami kerusakan dan kehilangan serta tempat penyimpanan mudah penuh dengan 

banyaknya surat yang diarsipkan setiap hari. Pembuatan laporan yang manual tidak dapat 

dilakukan dengan cepat karena penghitungan surat perjalanan dinas harus dihitung satu 

persatu. Tanda terima surat perjalanan dinas masih dilakukan secara manual dengan 

menuliskan di dalam buku agenda. 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan aplikasi ini dapat membantu pengelolaan 

perjalanan dinas pada Badan Keuangan Daerah. Sistem ini diharapkan lebih dikembangkan 

lagi ke dalam basis mobile android agar lebih mempermudah user dalam melakukan 

penginputan data maupun pencarian data. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Perjalanan Dinas, Web. 
 

 

ABSTRACT 
 

The South Kalimantan Province Regional Finance Agency Office has 7 (seven) Sectors, 

18 (eighteen) Sub-Sectors and 3 (three) Sub-Divisions. One of them is the General and 

Personnel Sub-Section which has the task of carrying out general affairs, administration of 

correspondence, household affairs, public relations, documentation and inventory of goods as 

well as personnel administration. 

Management of Official Travel Letters at the Regional Finance Agency office of South 

Kalimantan Province which is still semi-manual, namely by using the Microsoft Excel, so 

making an application is urgently needed. With the large number of official travel documents 
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issued and received, data search becomes inefficient in terms of time and effort. Archiving 

business travel document data that is done manually can be damaged and lost and the storage 

area is easily filled with the large number of letters that are archived every day. Making manual 

reports cannot be done quickly because the calculation of official travel documents must be 

counted one by one. Receipt of official travel documents is still done manually by writing it in 

the agenda book. 

The end result of this research is that it is hoped that this application can help manage 

official travel at the Regional Finance Agency. This system is expected to be further developed 

into an Android mobile base to make it easier for users to input data and search data. 
 

Keywords : Information System, Official Travel, Web. 



PENDAHULUAN 

Kantor Badan Keuangan Daerah 

Provnsi Kalimantan Selatan memiliki 7 

(tujuh) Bidang, 18 (delapan belas) Sub 

Bidang dan 3 (tiga) Sub Bagian. Salah 

satunya yaitu Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian yang mempunyai tugas 

melakukan urusan umum, penatausahaan 

surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi 

barang serta administrasi kepegawaian. 

Saat ini kantor Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

dikepalai oleh Bapak Plt. Dinansyah, S. 

Sos., M.M yang lahir di Kota Pangkalanbun 

tanggal 02 Oktober 1967 dengan usia saat 

ini 54 tahun. Kantor Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

memiliki 130 orang ASN, 66 orang Non- 

ASN dan 22 orang petugas kebersihan. 

Kantor Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(UMPEG) merupakan induk dari seluruh 

kegiatan yang ada di Kantor Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan dan tertib administrasi dalam setiap 

memberikan tugas kepada para 

pegawainya, baik pejabat ataupun staf, 

sehingga dalam setiap tugas yang 

diberikan selalu disertakan surat tugas 

sebagai bukti fisik bahwa yang 

bersangkutan memang diberikan tugas oleh 

Instansi. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

pada Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan adalah Sub Bagian 

yang berwenang mengeluarkan SPT atau 

SPPD untuk para pegawai yang melakukan 

tugas perjalanan dinas baik kedalam daerah 

maupun keluar daerah. Untuk meringankan 

pekerjaan staf/pegawai Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian maka seluruh pegawai 

yang akan melakukan perjalanan dinas 

diharapkan dapat membuat atau 

mengusulkan SPT sendiri, sehingga pihak 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

cukup mencetak dan meresmikan SPT yang 

mereka usulkan. 

Pengelolaan Surat Perjalanan Dinas 

pada kantor Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan yang masih 

semi manual yaitu dengna menggunakan 

aplikasi Microsoft Word, maka pembuatan 

aplikasi sangat dibutuhkan. Dengan 

banyaknya jumlah Surat Perjalanan Dinas 

yang dibuat dan diterima, maka pencarian 

data menjadi tidak efisien dalam hal waktu 

dan tenaga. Pengarsipan data surat 

perjalanan dinas yang dilakukan secara 

manual dapat mengalami kerusakan dan 

kehilangan serta tempat penyimpanan 

mudah penuh dengan banyaknya surat yang 

diarsipkan setiap hari. Pembuatan laporan 

yang manual tidak dapat dilakukan dengan 

cepat karena penghitungan surat perjalanan 

dinas harus dihitung satu persatu. Tanda 

terima surat perjalanan dinas masih 

dilakukan secara manual dengan 

menuliskan di dalam buku agenda. 

Berdasarkan uraian dari latar 

belakang di atas maka untuk 

mempermudah pekerjaan pegawai Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatankhususnya Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dalam membuat, melihat dan 

mencetak Surat Perjalanan Dinas yang 

diusulkan maka perlu memiliki sebuah 

Sistem Informasi administrasi berbasis 

Web yang bisa digunakan dengan judul 

“Aplikasi Pengelolaan Perjalanan Dinas 

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Berbasis Web. 
 

METODE 
 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa 

metode dalam memperoleh data. Adapun 

metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara, 

Wawancara merupakan suatu metode 

yang diterapkan dengan cara wawancara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 

Dengan metode ini data yang didapatkan 

memiliki tingkat keakuratan yang tinggi 



karena mengetahui informasi langsung dari 

sumbernya. 

b. Observasi, 

Observasi yaitu sistematika dengan 

cara terjun langsung kelapangan, dalam hal 

ini penulis langsung terjun ke lapangan 

guna mengambil data yang berhubungan 

dengan data-data yang diperlukan. Apalagi 

dalam penelitian ini sangat diperlukan 

pengamatan langsung ke lapangan guna 

mendapatkan informasi langsung mengenai 

bagaimana proses administrasi keAkunan 

pada Kelurahan Angsau. 

c. Studi Kepustakaan, 

Untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan untuk penelitian ini diperlukan 

juga data-data tambahan yang terdiri 

referensi dari buku-buku guna mendukung 

kajian pustaka dalam membahas pokok 

masalah yang diteliti. 

d. Studi Dokumentasi, 

Untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan untuk penelitian ini diperlukan 

juga data-data tambahan yang terdiri dari 

literatur-literatur dan dokumentasi dari 

jurnal, artikel, media massa, internet dan 

sumber informasi lain guna mendukung 

kajian pustaka dalam membahas pokok 

masalah yang diteliti. 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Tahapan pengembangan perangkat 

lunak dalam pembuatan sistem ini 

menggunakan metode waterfall. Salah satu 

kelebihan dari metode ini memungkinkan 

untuk departementalisasi dan control. 

Proses pengembangan model fase one by 

one, sehingga meminimalisir kesalahan 

yang mungkin akan terjadi. Pengembangan 

bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, 

implementasi, pengujian, instalasi, 

penyelesaian masalah, dan berakhir di 

operasi pemeliharaan. Adapun tahapan 

yang ada pada metode sebagai berikut : 

a. Analisis Kebutuhan / Requirement 

Analisis 

Pada tahap ini pengembangan sistem 

diperlukan komunikasi yang bertujuan 

untuk memahami perangkat lunak yang 

diharapkan oleh pengguna dan batasan 162 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini 

biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi atau survei langsung. 

Informasi di analisis untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. Desain Sistem/ System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap 

sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain system disiapkan. Desain sistem 

membantu dalam menentukan perangkat 

keras (Hardware) dan sistem persayaratan 

dan juga membantu dalam mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementasi / Implementation 

Pada tahap ini, system pertama kali 

dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap 

selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan 

di uji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 

d. Integrasi Pengujian / Integration and 

Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan 

dalam tahap implementasi diintegrasikan 

ke dalam sistem setelah pengujian yang 

dilakukan masing-masing unit. Setelah 

integrasi seluruh system diuji untuk 

mengecek setiap kegagalan maupun 

kesalahan. 

e. Operasi dan Pemeliharaan / Operation 

and Maintenance 

Tahap akhir dalam metode waterfall. 

Perangkat lunak yang sudah jadi, 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. 

Pemeliharaan termasuk dalam 9 

memperbaiki kesalahan yang tidak 

ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan 

peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan 

baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Use case diagram digunakan untuk 

menampilkan rancangan aplikasi serta 

menu apa saja yang terdapat didalamnya 

berikut tampilan use case diagram pada 

Aplikasi Pengelolaan Perjalanan Dinas 

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Berbasis Web : 



 
 

 

 

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

Berdasarkan gambar 1.1 aplikasi ini 

mempunyai 3 aktor yaitu admin, pimpinan 

dan user. Admin login dengan 

menginputkan username dan password, 

admin bertugas menginputkan data, edit 

data, hapus data dan mencetak laporan, 

Pimpinan login dengan menginputkan 

username dan pasword, pimpinan bertugas 

untuk mencetak seluruh laporan sedangkan 

user login dengan menginputkan username 

dan password, user bertugas untuk 

menginputkan data permintaan nota dinas 

dan setelah disetujui maka akan muncul 

notifikasi status permintaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Relasi Tabel 

Halaman ini menampilkan field 

username dan password yang akan 

digunakan untuk proses autentikasi atau 

otorisasi akun yang telah terdaftar pada 

sistem sebelumnya sehingga nanti saat 

ingin pergi ke halaman utama, user 

diwajibkan untuk melewati proses 

autentikasi atau otorisasi ini terlebih dahulu 

dengan cara memasukkan username dan 

password yang telah dimiliki sebelumnya 

dan selanjutnya mengklik tombol login. 

Gambar 1. 3 Tampilan Login 
 

Halaman ini menampilkan menu 

utama dari Aplikasi Pengelolaan Perjalanan 

Dinas Pada Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web 

yang didalamnya terdapat berbagai menu 

seperti master data, sppd dan laporan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Halaman Utama 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data akun yang dimana terdapat field 

akun, tombol save, save and go back to list 

dan cancel pada Aplikasi Pengelolaan 

Perjalanan Dinas Pada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Berbasis Web. 

 

Gambar 1. 5 Halaman Input Akun 



 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data pimpinan yang dimana terdapat 

field nama pimpinan, nip, pangkat, jabatan, 

ttd, tombol save, save and go back to list 

dan cancel pada Aplikasi Pengelolaan 

Perjalanan Dinas Pada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Halaman Input Pimpinan 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data pegawai yang dimana terdapat 

field nama pegawai, nip, pangkat, jabatan, 

tombol save, save and go back to list dan 

cancel pada Aplikasi Pengelolaan 

Perjalanan Dinas Pada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 7 Halaman Input Pegawai 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data rekening yang dimana terdapat 

field kode rekening,tombol save, save and 

go back to list dan cancel pada Aplikasi 

Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 8 Halaman Input Rekening 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data user yang dimana terdapat field 

nama, username, password level,tombol 

save, save and go back to list dan cancel 

pada Aplikasi Pengelolaan Perjalanan 

Dinas Pada Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 9 Halaman Input User 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data rekening yang dimana terdapat 

field kepada, melalui, dari surat, tanggal, 

lampiran, sifat, perihal, dari, sampai, lama 



tugas, daerah tujuan, isi 1, isi 2, isi 3, 

pegawai, nama  pimpinan, kode  rekening 

,tombol save, save and go back to list dan 

cancel pada Aplikasi Pengelolaan 

Perjalanan Dinas Pada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 Halaman Input Nota Dinas 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data nota dinas luar misal dari intansi 

samsat yang dimana terdapat field tanggal, 

upload surat, status, user id, created at, 

tombol save, save and go back to list dan 

cancel. 

 

Gambar 1. 11 Halaman Input Nota Dinas 

Luar 
 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data surat perintah tugas yang dimana 

terdapat field nomor surat spt, tanggal, 

keperluan, tempat tujuan, berlaku mulai 

tanggal, alat transportasi, pembebanan 

biaya, pegawai, nama pimpinan, tombol 

save, save and go back to list dan cancel 

pada Aplikasi Pengelolaan Perjalanan 

Dinas Pada Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 12 Halaman Input Surat 

Perintah Tugas 
 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data surat perintah perjalanan dinas 

yang dimana terdapat field nomor surat, 

tanggal, pengguna anggaran, tingkat 

perjalanan dinas, maksud surat, alat 

transportasi, tempat berangkat, tempat 

tujuan, lama perjalanan dinas, tanggal 

berangkat, tanggal kembali, instansi, 

pegawai, akun, tombol save, save and go 

back to list dan cancel pada Aplikasi 

Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 13 Halaman Input Surat 

Perintah Perjalanan Dinas 
 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data rincian yang dimana terdapat field 

nomor surat, tanggal, uang harian, uang 

penginapan, lokasi penginapan, uang 

transportasi, jumlah hari, jumlah nginap, 



pegawai, tombol save, save and go back to 

list dan cancel pada Aplikasi Pengelolaan 

Perjalanan Dinas Pada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 14 Halaman Input Rincian 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data kuitansi yang dimana terdapat 

field nomor spt, tanggal, tahun anggaran 

sudah terima dari, uang, pembayaran, sub 

keg, pegawai, kode rekening, tombol save, 

save and go back to list dan cancel pada 

Aplikasi Pengelolaan Perjalanan Dinas 

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Berbasis Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 15 Halaman Input Kuitansi 

Halaman ini menampilkan inputan 

dari data tanda terima yang dimana terdapat 

field ttd, penerima, dari mana, tanggal ttd, 

nomor spt, tombol save, save and go back 

to list dan cancel pada Aplikasi 

Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 16 Halaman Input Tanda 

Terima 
 

Laporan nota dinas ini dapat dicetak 

dan dijadikan sebagai rekap data nota dinas 

yang ada di Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan setelah difilter 

berdasarkan tanggal yang dipilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 17 Laporan Rekap Nota Dinas 

Laporan kuitansi ini dapat dicetak 

dan dijadikan sebagai rekap data kuitansi 

yang ada di Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan setelah difilter 

berdasarkan tanggal yang dipilih. 



 

 

Gambar 1. 18 Rekap Kuitansi 

Laporan surat perjalanan dinas ini 

dapat dicetak dan dijadikan sebagai rekap 

data surat perjalanan dinas yang ada di 

Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan setelah difilter 

berdasarkan tanggal yang dipilih. 
 

 

Gambar 1. 19 Rekap Surat Perjalanan 

Dinas 
 

Laporan surat perintah tugas ini dapat 

dicetak dan dijadikan sebagai rekap data 

surat perintah tugas yang ada di Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan setelah difilter berdasarkan tanggal 

yang dipilih. 
 

 

 

Gambar 1. 20 Surat Perintah Tugas 

Laporan jumlah pegawai ini dapat 

dicetak dan dijadikan sebagai rekap data 

total jumlah pegawai yang ada di Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 21 Laporan Jumlah Pegawai 

Grafik nota dinas dimulai dari filter 

tahun yang akan diseleksi kemudian setelah 

memilih tahun maka akan tampil grafik dari 

nota dinas selama satu tahun. Tipe grafik 



yang digunakan yaitu barchart dan 

areachart. 

 
Gambar 1. 22 Menu Filter Tahun Grafik 

Nota Dinas 

 

Gambar 1. 25 Grafik Kuitansi Pertahun 
 

Grafik surat perintah tugas dimulai 

dari filter tahun yang akan diseleksi 

kemudian setelah memilih tahun maka akan 

tampil grafik dari surat perintah tugas 

selama satu tahun. Tipe grafik yang 

digunakan yaitu barchart dan areachart. 
 

 

 

 

Gambar 1. 23 Grafik Nota Dinas Pertahun 
 

Grafik kuitansi dimulai dari filter 

tahun yang akan diseleksi kemudian setelah 

memilih tahun maka akan tampil grafik dari 

kuitansi selama satu tahun. Tipe grafik 

yang digunakan yaitu barchart dan 

areachart. 

 
Gambar 1. 24 Menu Filter Tahun Grafik 

Kuitansi 

 

 

 
Gambar 1. 26 Menu Filter Tahun Grafik 

Surat Perintah Tugas 
 

Gambar 1. 27 Grafik Surat Perintah Tugas 

Pertahun 

Grafik surat perjalanan dinas dimulai 

dari filter tahun yang akan diseleksi 

kemudian setelah memilih tahun maka akan 

tampil grafik dari surat perjalanan dinas 



selama satu tahun. Tipe grafik yang 

digunakan yaitu barchart dan areachart. 

 
Gambar 1. 28 Menu Filter Tahun Grafik 

Surat Perjalanan Dinas 
 

Gambar 1. 29 Grafik Surat Perjalanan 

Dins Pertahun 
 

Rincian belanja perjalanan ini dapat 

dicetak dan dijadikan sebagai surat rincian 

belanjar perjalanan yang ada di Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan setelah difilter berdasarkan nomor 

surat perintah tugas. 

 
Gambar 1. 30 Rincian Belanja Perjalanan 

Kuitansi ini dapat dicetak dan 

dijadikan sebagai data kuitansi perjalanan 

dinas yang ada di Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan setelah difilter 

berdasarkan nomor surat perintah tugas. 
 

Gambar 1. 31 Laporan Kuitansi 

Surat Perjalanan Dinas ini dapat 

dicetak dan dijadikan sebagai data surat 

perjalanan dinas yang ada di Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan setelah difilter berdasarkan nomor 

surat. 
 

 
Gambar 1. 32 Surat Perjalanan Dinas 



KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil dari analisa dari 

penelitian serta beberapa pembahasan 

tentang perancangan “Aplikasi 

Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Berbasis Web “ maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pengelolaan dan pengolahan data 

surat perjalanan dinas suda 

terkomputerisasi otomatis oleh sistem. 

2. Mempermudah pencarian surat 

perjalanan dinas yang sudah diarsipkan. 

3. Tidak dibutuhkan waktu yang lama 

untuk proses pencarian data surat 

perjalanan dinas pegawai. 

4. Laporan dapat diterbitkan secara 

otomatis melalui sistem sehingga bisa 

mendapatkan data laporan bulanan 

maupun tahunan. 

5. Mempercepat prosedur pelayanan 

administrasi pegawai untuk membuat 

surat perjalanan dinas. 
 

Aplikasi ini masih memiliki banyak 

kekurangan untuk itu agar Aplikasi ini 

berjalan dengan baik dalam penggunaan 

serta pengembangannya, maka hal-hal yang 

perlu dilakukan guna untuk pengembangan 

sistem yang lebih lanjut adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini dapat di kembangkan lagi 

dengan bentuk laporan yang secara 

otomatis bisa masuk ke email pimpinan. 

2. Sistem ini diharapkan lebih 

dikembangkan lagi ke dalam basis 

mobile android agar lebih 

mempermudah user dalam melakukan 

penginputan data maupun pencarian 

data. 
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