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ABSTRAK
Pelaporan kinerja pegawai merupakan suatu bentuk capaian atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melalukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Pelaporan kinerja pegawai
oleh pramu di Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) Provinsi Kalimantan Selatan masih terdapat kendala yang
dihadapi. Pertama, pencatatan hasil pekerjaan yang dilakukan masih berupa media manual. Yaitu dimana pramu
asrama harus menulis semua uraian pekerjaan didalam kertas yang dilakukannya setiap hari sesuai dengan instruksi
pekerjaan kemudian diberikan kepada penanggung jawab asrama. Setelah itu penanggung jawab asrama memberikan
lembaran uraian pekerjaan tersebut kepada bagian Tata Usaha untuk dievaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan
pramu asrama yang bersangkutan tersebut. Kedua, seringkali pramu asrama melupakan waktu pelaporan SKP dan
hal ini tentu dapat menyebabkan sistem pelaporan tidak terkoordinasi dengan jadwal yang telah ditetapkan. Metode
pemecahan masalah dari proses yang masih manual tersebut dengan menghadirkan aplikasi khusus yang dapat
digunakan oleh pramu dan penanggung jawab asrama. Aplikasi berbasis Web dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan basis data Mysql. Hasil aplikasi yaitu dapat melakukan olah data seperti data ruangan, data
asrama, data auditorium, data pelatihan, data tamu luar, data peserta dalam, data reservasi (ruangan, auditorium,
asrama) dan data pembayaran (tamu luar, peserta dalam). Serta cetak laporan yaitu laporan data pelatihan, laporan
data fasilitas ruangan, laporan data fasilitas auditorium, laporan data fasilitas asrama, laporan data peserta dalam,
laporan data reservasi (ruangan, auditorium, asrama) dan laporan data pembayaran (tamu luar, peserta dalam) serta
laporan pembayaran catering (tamu luar, peserta dalam). Rekomendasi untuk penyempurnaan aplikasi yang telah
dibuat yaitu peneliti selanjutnya dapat menambahkan preview laporan pada hak akses pramu sehingga dapat
diketahui hasil laporan yang ada di menu hak akses penanggung jawab asrama sebab pada hak akses pramu hanya
sebatas pengolahan data saja meskipun dapat melakukan edit dan hapus data tersebut.
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ABSTRACT
Employee performance reporting is a form of achievement or work results achieved by an employee in carrying out
tasks in accordance with the responsibilities assigned to him. There are still obstacles to be faced in reporting the
performance of employees by pramu at the Bapelkes (Health Training Center) of South Kalimantan Province. First,
recording the results of the work carried out is still in the form of manual media. Namely where the hostel maid
must write all job descriptions on paper which she does every day according to the work instructions then given to
the person in charge of the hostel. After that the person in charge of the hostel gives the job description sheet to the
Administration section to evaluate the results of the performance that has been done by the dormitory guide
concerned. Second, often the hostel maids forget the SKP reporting time and this can certainly cause the reporting
system not to be coordinated with the predetermined schedule. The method of solving the problem of the manual
process is by presenting a special application that can be used by the guide and the person in charge of the hostel.
Web-based application using the PHP programming language and MySQL database. The results of the application
are data processing such as room data, dormitory data, auditorium data, training data, outside guest data, inside
participant data, reservation data (room, auditorium, dormitory) and payment data (outside guests, inside
participants). As well as printed reports, namely training data reports, room facilities data reports, auditorium
facility data reports, hostel facilities data reports, inside participant data reports, reservation data reports (rooms,
auditoriums, dormitories) and payment data reports (outside guests, inside participants) and catering payment
report (outside guests, inside participants). Recommendations for improving the application that have been made
are that the next researcher can add a preview of the report on the maid's access rights so that the results of the
reports in the dormitory-in-charge's access rights menu can be seen because the pramu access rights are limited to
data processing, even though they can edit and delete the data.
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1.

PENDAHULUAN
Pelaporan kinerja pegawai merupakan suatu
bentuk capaian atau hasil kerjayang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melalukan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.
Laporan kinerja pegawai sebagai penjabaran dari
pelaporan kinerja harian. Namun kenyataannya
dalam melakukan pelaporan kinerja masih banyak
kendala yang terjadi dikalangan pegawai. Seperti
halnya pada proses pelaporan kinerja pramu asrama
pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi
Kalimantan.
Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
merupakan institusi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang memberikan pendidikan
dan pelatihan (diklat) dalambidang kesehatan.
Dalam
rangka
menunjang
diklat
yang
diselenggarakan tersebutpada umumnya Bapelkes
memiliki berbagai sarana penunjang mulai dari
ruangkelas, ruang rapat, ruang diskusi dan
auditorium. Selain itu Bapelkes juga memiliki
fasilitas penginapan bagi peserta diklat berupa
asrama. Pramu Asrama sebagai orang yg bertugas
merawat dan mengelola asramabaik di dalam asrama
maupun disekitar asrama.
Namun dalam proses pekerjaannya, pramu
asrama memiliki beberapa kendala dalam
menyampaikan informasi pekerjaan yang telah
dilakukan atau disebut juga dengan laporan SKP
(Sasaran Kerja Pegawai). Pertama, pencatatan hasil
pekerjaan yang dilakukan masih berupa media
manual. Yaitu dimana pramu asrama harus menulis
semua uraian pekerjaan didalam kertas yang
dilakukannya setiap hari sesuai dengan instruksi
pekerjaan kemudian diberikan kepada penanggung
jawab asrama. Setelah itu penanggung jawab asrama
memberikan lembaran uraian pekerjaan tersebut
kepada bagian Tata Usaha untuk dievaluasi hasil
kinerja yang telah dilakukan pramu asrama yang
bersangkutan tersebut. Kedua, seringkali pramu
asrama melupakan waktu pelaporan SKP dan hal ini
tentu dapat menyebabkan sistem pelaporan tidak
terkoordinasi dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Penelitian Rika Rahmawati 2018
yang berjudul Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai
Berbasis Web Pada Kementerian Agama Kabupaten
Luwu Utara, Proses pengelolaan laporan kinerja
harian masih belum menggunakan sistem sehingga
masih sering terjadi kesalahan dengan adanya sistem
yang akan dibuat agar pengelolaan lebih efisien dan
Proses pembuatan pelaporan juga belum
menggunakan system sehingga sering terjadi
keterlambatan dan kekurangan data (Rika
Rahmawati 2018).
Menurut Penelitian Susanti, Siti Nur halimah
2017 tentang Pelaksanaan Pengisian Laporan
Kinerja Pegawai Melalui Aplikasi E-Kinerja Pada
Kelurahan, DP-3 di jadikan alat untuk memonitoring
kerja pegawai dan sekaligus di jadikan alat penilaian
kinerja pegawai negeri sipil. DP-3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) yaitu daftar yang membuat
hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS
dalam jangka waktu satu tahun yang didalamnya
terdapat 8(delapan) unsur penilaian, yaitu kejujuran,
kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kerjasama,

kepemimpinan dan prakarsa. Daftar DP-3 ini menjadi
bahan pertimbangan dalam kenaikan pangkat atau
jabatan, pemindahan, kenaikan gaji, mutas
(Susanti,Siti Nur halimah 2017).
Menurut Penelitian Imasita, Andi Gunawan,
Hirman 2017 tentang Model Penyimpanan Arsip
Kinerja Dosen Berbasis Web terdapat beberapa
kendala yang dialami oleh dosen dalan pembuatan
laporan kinerja dosen, seperti penyimpanan dan
pencarian arsip atau dokumen. Arsip yang sering
dibutuhkan oleh dosen dalam pembuatan laporan
kinerja dosen adalah surat keputusan (SK) pengajaran,
SK penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan
SK penunjang. Penyimpanan dan pencarian dokumen
tersebut masih menggunakan sistem manual.
Akibatnya, dosen sering mengalami kesulitan dan
keterlambatan dalam penyusunan laporan kinerja
dosen.
Dari latar belakang diatas, perlu adanya sebuah
aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari pihak
pramu asrama maupun dari pihak penanggung jawab
asrama dalam memudahkan penyampaian informasi
pekerjaan serta dapat memperbaiki dari sistem
pengolahan data yang masih manual sampai saat ini.
Sehingga dibuatlah penelitian yang berjudul
“APLIKASI
E-ARSIP
KINERJA
PRAMU
ASRAMA
PADA
BALAI
PELATIHAN
KESEHATAN
PROVINSI
KALIMANTAN
SELATAN BERBASIS WEB”.
2.

ALAT DAN METODE

Perangkat keras yang digunakan untuk
mengimplementasikan Aplikasi E-Arsip Kinerja
Pramu Asrama Pada Balai Pelatihan Kesehatan
adalah dengan menggunakan Laptop Asus dengan
spesifikasi :
1. Proc. Intel Core I3
2. RAM DDR3L 2 Gb
3. HDD 500 Gb
4. Monitor 14 Inc
5. Mouse dan Keyboard
6. Printer
Dengan menggunakan perangkat lunak /
software :
1. Sistem Operasi Windows 7
2. Notepad++ dan Notepad
3. Google Chrome, Mozilla Firefox, atau aplikasi
Browser lainnya
4. Xampp Versi 3.2.1
Adapun
dalam
pelaksanaan
metode
penelitian,
ada
beberapa
metode
yang
digunakan,yaitu :
1.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik
dalam mengumpulkan informasi dan bahan
selama
pelaksanaan.Adapun
teknik
pengumpulan data dalam penelitian adalah
sebagai berikut.:
a. Metode Observasi
Pengumpulan data melalui pengamatan dan
pencatatan terhadap proses penyajian laporan
kinerja pramu asrama.

b.

Metode Wawancara
Pengumpulan data melalui tatap muka dan
tanya jawab langsung kepada Penanggung
Jawab Asrama dan Pramu terkait proses
pelaporan pekerjaan yang selama ini dilakukan.
c. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data Studi kepustakaan
meliputi :
a. Referensi
Referensi yang digunakan adalah bukubuku dan internet yang berkaitan dengan
Sistem E-arsip kinerja karyawan.
b. Jurnal
Jurnal yang dikutip adalah jurnal yang
berkaitan dengan Sistem E-arsip kinerja
karyawan.
d. Studi Dokumentasi
Pengumpulan data dari literatur-literatur
dan dokumentasi dari jurnal dan internet.

Tahap selanjutnya program akan langsung
di uji coba guna memastikan program berjalan
dengan baik agar tidak terjadi error
6. Implementasi Sistem
Pada tahap implementasi yaitu desain
program menggunakan bahasa pemrograman
yang sudah ditentukan dan program di bangun
langsung diuji baik secara unit
7. Pemeliharaan Sistem
Proses pemeliharaan sistem yang sudah di
bangun
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil yang diperolah dari
semua tahapan pengujian sehingga objek yang diuji
dapat dinilai dengan data-data dan metode yang
digunakan dalam tahap pengujian. Adalah sebagai
berikut :
Tabel 1 Pengujian Form Login pramu

2.

Perancangan Pengembangan Perangkat
Lunak
Langkah pembuatan sistem yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan waterfall, metode ini merupakan
model klasik yang sederhana dengan aliran
sistem yang linier Output dari setiap tahap
merupakan input bagi tahap berikutnya.

Gambar 1 Langkah Pembuatan Sistem
1.

Perancangan Sistem
Tahap
perancangan
sistem
adalah
merancang suatu sistem yang baik dimana
langkah langkah dalam proses pengolahan data
dan prosesnya sesuai yang kita perlukan pada
sistem ini serta untuk memenuhi kebutuhan
para pemakai sistem dan memberikan
gambaran yang jelas.
2. Analisis Sistem
Tahap selanjutnya menganalisa sistem agar
sistem berjalan dengan baik
3. Desain Sistem
Tahap selanjutnya Mendesain tampilan apa
saja yang nantinya akan di perlukan guna
kebutuhan pemakainya
4. Pengkodean Program
Dalam tahap ini pengkodean program di
buat sesuai perintah yang perlukan masingmasing pemakai
5. Uji Coba Program

Tabel 2 Pengujian Form Login Administrator

Tabel 3 Pengujian Form LogOut

Gambar 2 Login Administrator
Tabel 4 Pengujian Form Tambah
Data,Ubah, Hapus dan Pencarian Data

Gambar 3 Form Menu Data Alat

Berikut implementasi antarmuka sistem bertujuan
untuk menerangkan secara singkat mengenai
Aplikasi E-Arsip Kinerja Pramu Asrama Pada Balai
Pelatihan Kesehatan. Implementasi antaramuka
laporan terbagi menjadi implementasi form dan
implementasi laporan.

Gambar 4 Form Tambah Data
Permintaan Alat

Gambar 5 Form Tambah file informasi
Gambar 1 Form Login Pramu

Gambar 6 Form Tambah Data SKP

Gambar 11 Form Tambah Data
Galeri

Gambar 12 Form File Toturial
Gambar 7 Form Tambah Detail
Data SKP

Gambar 8 Form Tambah Data
Pramu

Gambar 13 laporan Data SKP

Gambar 9 Form Tambah Data
Asrama

Gambar 14 Laporan Data Pramu
Gambar 10 Form Tambah
Agenda

Gambar 15 Laporan Data
Asrama

Gambar 18 Laporan Permintaan Alat
yang sudah Dipenuhi

Gambar 16 Laporan Data Agend

Gambar 19 Laporan Kerusakan
Asrama

Gambar 17 Laporan Permintaan Alat

Gambar 19 Laporan Data Cek Kelengkapan
Akomodasi

4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilakukan bahwa sistem yang dibangun
dengan judul “Aplikasi E-Arsip Kinerja Pramu
Asrama Pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan Berbasis Web” adalah :
1. berdasarkan hasil pengujian bahwa
sistem menunjukkan semua halaman
olah data dan cetak laporan berjalan
sesuai fungsinya serta validasi yang
terdapat pada aplikasi menunjukkan
kesesuaian perancangan sistem.
2. penyajian laporan oleh pramu menjadi
cepat disajikan sehingga efisiensi dalam
pembuatan laporan menjadi lebih cepat
dan mudah. Adapun hasil cetak laporan
yang dihasilkan mampu melakukan
cetak laporan yang meliputi laporan data
pramu asrama, laporan data asrama,
laporan data agenda, laporan data
permintaan alat yang sudah diberikan,
laporan data permintaan alat yang belum
diberikan, laporan data kerusakan
asrama, laporan data cek alat dan
laporan data
Saran ntuk menyempurnakan aplikasi
yang
telah
dikembangkan
maka
selanjutnya dapat diberikan tambahan
fitur seperti hak akses tamu yang telah
melakukan pelatihan sehingga nantinya
ada menu berupa isian komentar
kenyamanan pelayanan di asrama yang
berguna sebagai nilai tambahan terkait
pekerjaan pramu selama melakukan
pekerjaannya, sehingga baik penanggung
jawab maupun Tata Usaha dapat
mengevaluasi kembali pekerjaan dan
pengarahan intruksi kepada pramu yang
bersangkutan.
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