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Kegiatan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Banjar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun 

prosesnya masih dilakukan secara manual. Hal tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan data tidak 

berkualitas baik, dibuktikan dengan informasi yang dihasilkan kurang akurat dimana terdapat kesalahan – 

kesalahan dalam melakukan penjadwalan, informasi atau laporan tentang kegiatan sering terlambat atau tidak 

tepat serta tidak adanya yang memonitoring jadwal – jadwal yang sudah terlaksana maupun yang masih dalam 

tahap perencanaan oleh karenanya masih banyak jadwal yang disusun dengan tempo waktu yang lama dan tidak 

teratur. Aplikasi Berbasis Web sebagai metode untuk mencari solusi yang terbaik dari suatu permasalahan 

penjadwalan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi ruangan yang terbatas dengan kesiapan pembicara 

yang terbatas. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan website ini, akan dengan mudah untuk mengajukan 

atau melihat jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar karna sistem yang digunakan secara 

online dan lebih mudah untuk di akses. Sistem dapat ditambahkan fitur sortir data yang dapat memisahkan data – 

data yang tidak sesuai dengan persyaratan yang belaku untuk pengajuan jadwal.Pengembangan juga dapat 

dilakukan dengan melakukan peningkatkan keamanan sistem yang lebih baik 
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Meetings with the Regent and Deputy Regent of Banjar have been in accordance with applicable procedures, but 

the process is still done manually. This results in information from data processing results not being of good 

quality, evidenced by the information produced is less accurate where there are errors in scheduling, information 

or reports about activities are often late or inappropriate and there is no monitoring of schedules that have been 

carried out or those that have been implemented. is still in the planning stage therefore there are still many 

schedules that are arranged with a long and irregular time frame. Web-Based Application as a method to find the 

best solution of an activity scheduling problem related to the optimization of a limited room with limited 
speaker readiness. Applications made using this website, it will be easy to submit or view the schedule of 

activities of the Regent and Deputy Regent of Banjar Regency because the system used is online and easier to 

access. The system can be added with a data sorting feature that can separate data that does not comply with the 

applicable requirements for schedule submission. Development can also be done by improving system security 

better. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

merupakan salah satu bagian di Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Banjar. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2019, Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan, 

menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

memfasilitasi kegiatan acara dan penerimaan tamu 

serta Protokoler dan Komunikasi Kepala Daerah. 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

terdapat 3 Sub Bagian yakni Bagian Protokol, 

Bagian Komunikasi Pimpinan dan Bagian 
Dokumentasi seluruh kegiatan pimpinan. 

Berdasarkan pengumpulan data yang 

dilakukan di lapangan, kegiatan pertemuan dengan 

Bupati dan Wakil Bupati Banjar telah sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, namun prosesnya 

masih dilakukan secara manual. Hal tersebut 

mengakibatkan informasi hasil pengolahan data 

tidak berkualitas baik, dibuktikan dengan informasi 

yang dihasilkan kurang akurat dimana kesalahan - 

kesalahan dalam melakukan penjadwalan, 

informasi atau laporan tentang kegiatan sering 

terlambat atau tidak tepat serta tidak adanya yang 
memonitoring jadwal – jadwal yang sudah 

terlaksana maupun yang masih dalam tahap 

perencanaan oleh karenanya masih banyak jadwal 

yang disusun dengan tempo waktu yang lama dan 

tidak teratur. 

Demi memudahkan dalam proses 

penjadwalan tersebut, Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar merasa perlu mengembangkan 

aplikasi yang memudahkan penjadwalan kegiatan 

dan memonitoring arus jadwal yang tersedia 
maupun yang terencana. Aplikasi Berbasis Web 

sebagai metode untuk mencari solusi yang terbaik 

dari suatu permasalahan penjadwalan kegiatan 

yang berkaitan dengan optimalisasi ruangan yang 

terbatas dengan kesiapan pembicara yang terbatas. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam 

membangun sebuah Aplikasi Penjadwalan 

diantaranya adalah penelitain tentang Rancang 

Bangun Aplikasi Penjadwalan Kegiatan Akademik 

Disertai Sistem Reminder Berbasis Responsive 

Web Design Oleh Nopi Ramsari, Achmad Rifaldi 
(2018). Pengembangan Aplikasi Penjadwalan 

Kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Dengan Algoritma Genetika (Studi 

Kasus: Bprtik) Oleh Restie Maya Puspita, Arini, 

Siti Ummi Masrurah (2016). Perancangan Aplikasi 

Penjadwalan Mata Kuliah (Studi Kasus : STMIK 

Provisi Semarang) oleh Rudy Hartadi, Arief 

Hidayat, Victor G Utomo (2016). 

Pada Penelitian Nopi Ramsari, Achmad Rifaldi 

(2018) yang dilakukan penelitian tentang 

pengembangan aplikasi penjadwalan kegiatan 

akademik dengan memanfaatkan teknik Email 

Blast,SMS Blast dan Notification sebagai bentuk 

model pengingat agar dapat membantu 

meningkatkan keefektifitasan kegiatan. Aplikasi ini 
dibuat dengan gabungan framework Ruby on Rails, 

Postfix dan Application Program Interface (API) 

yang disediakan oleh layanan Twillio dan 

Onesignal. Twillio menyediakan API yang dapat 

digunakan untuk mengirimkan SMS reminder. 

Onesignal menyediakan API yang dapat digunakan 

untuk mengirimkan reminder dalam bentuk 

notifikasi. Sedangkan postfix digunakan 

mengirimkan reminder dalam bentuk email. Dalam 

pembangun aplikasi ini, penulis menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD) 

dan metode Responsive Web Design (RWD) dalam 
pembuatan tampilan antarmuka sehingga 

memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi 

di berbagai perangkat. Secara garis besar aplikasi 

ini berbentuk kalender akademik disertai dengan 

sistem reminder. 

Pada Penelitian Restie Maya Puspita, 

Arini, Siti Ummi Masrurah (2016) yang dilakukan 

penelitian tentang mengembangkan aplikasi yang 

dapat mengoptimalkan penjadwalan kegiatan di 

Balai Pelatihan Riset Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (BPRTIK), Ciputat, Tangerang 
Selatan dengan mengimplementasikan Algoritma 

Genetika (AG). Penulis memahami bahwa proses 

kegiatan yang diatur secara manual belum dapat 

dilakukan secara optimal sehingga perlu adanya 

revisi rancangan kegiatan yang dikelola secara 

maksimal melalui penggunaan aplikasi optimasi 

penjadwalan yang terstruktur secara otomatis. Oleh 

sebab itu, kebutuhan terhadap optimasi 

penjadwalan menjadi penting dan pembuatan 

aplikasi pada bidang tersebut harus dibangun 

secara komperhensif. Algoritma Genetika 

menawarkan metode komperhensif dalam 
pengolahan data optimal dengan mengadopsi 

konsep seleksi alam sebagai tolak ukur dalam 

pemilihan dan penentuan data yang diperlukan. 

Pada Penelitian Rudy Hartadi, Arief 

Hidayat, Victor G Utomo (2016) yang dilakukan 

penelitian tentang Perancangan Aplikasi 

Penjadwalan Mata Kuliah dimana Jadwal mata 

kuliah adalah salah satu komponen penting dalam 

suksesnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di perguruan tinggi, karena semua kegiatan dosen 

dan mahasiswa bergantung pada jadwal yang ada, 
sehingga jadwal harus disusun dengan benar pada 

awal semester. Penyusunan jadwal mata kuliah 

dengan cara manual menggunakan aplikasi 

spreadsheet, seperti yang dilakukan di STMIK 

ProVisi, membutuhkan ketelitian yang tinggi, 

karena harus memperhatikan kendala-kendala 

dalam penjadwalan (ruangan, dosen, kelompok 

mahasiswa, hari, dan waktu) agar tidak saling 

bertumbukan. Permasalahan dalam penyusunan 



jadwal dapat diselesaikan menggunakan aplikasi 

penjadwalan mata kuliah yang mampu 

membangkitkan jadwal secara otomatis 

menggunakan algoritma genetik serta 

menggunakan metode pengeditan jadwal tariklepas 
(drag and drop) melalui GUI (Graphical User 

Interface). Aplikasi penjadwalan yang dihasilkan 

dalam penelitian telah berhasil diuji coba untuk 

menjadwalkan mata kuliah pada program studi 

Teknik Informatika dan Sistem Informasi STMIK 

ProVisi Semarang. 

Dari sistem yang sudah berjalan, terdapat 

kekurangan yang harus diperbaiki dari kelengkapan 

fitur yang masih kurang sehingga penggunaan 

sistem ini kurang optimal dari segi penggunaan. 

Dengan membuat Sistem Informasi Monitoring 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bupati Dan Wakil 
Bupati Banjar akan mempermudah proses 

penyusunan jadwal kegiatan yang diajukan dan 

pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan dalam pengaturan jadwal kegiatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkaan latar belakang permasalahan 

diatas, maka dirumuskan bahwa masalah penelitian 

ini, yaitu : 

1. Penyusunan jadwal kegiatan yang banyak 

mengakibatkan tidak efisiennya hasil jadwal 
yang dilaksanakan 

2. Pengajuan jadwal kegiatan yang masih 

manual menyebabkan tidak efisiennya untuk 

pengajuan jadwal yang sangat banyak. 

3. Perekapan data kegiatan yang dilaksanakan 

menggunakan sistem manual sehingga tidak 

efektif 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini 

tidak melebar maka perlu diberi Batasan, adapun 
batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibuat untuk masalah proses 

penyusunan jadwal dan pelaksanaan jadwal 

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati 

2. Sistem dibuat menggunakan bahasa 

pemprograman PHP atau berbasis Website. 

3. Penggunaan hak akses aplikasi atau sistem 

menggunakan 2 user, yaitu Staff Bagian 

Protokol dan subbag Protokol 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah mempermudah kinerja 
perencanaan, monitoring perencanaan dan 

pelaksanaan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati dengan memberikan kemudahan kepada 

petugas – petugas Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar 

sehingga jadwal yang disusun lebih akurat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah penyusunan jadwal kegiatan 

karena sudah secara otomatis dilakukan oleh 
sistem. 

2. Mempercepat proses pengajuan jadwal 

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. 

3. Mempermudah proses perekapan data jadwal 

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode 

dalam memperoleh data. Adapun metode yang 
dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan 

metode ini bisa langsung mengamati kegiatan 

yang sedang berlangsung pada Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan 

metode ini bisa berdialog secara tanya 

langsung kepada pegawai dan staff Protokol 

dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar dan pelaksanaan kegiatan 
untuk lebih detail bagaimana proses 

penjadwalan. 

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. 

4. Kemudian untuk metode pengembangan 

sistem perangkat lunak mengacu pada model 
waterfall adalah salah satu model 

pengembangan software, dimana kemajuan 

suatu proses dipandang sebagai terus mengalir 

ke bawah seperti air terjun. Dalam Model 

Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan 

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 2.1 Pengembangan Perangkat Lunak 



III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Terhadap Sistem Lama 

Analisis sistem berjalan yang terdapat 

pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu 
dengan system Pengajuan jadwal yang ada 

sementara ini bisa lewat telpon/datang kekantor 

untuk menanyakan jadwal yang dapat dihadiri oleh 

Bupati atau Wakil Bupati, selanjutnya jika diterima 

pengajuannya baru dijadwalkan kapan akan 

dihadirkan kegiatan tersebut oleh Bupati atau 

Wakil Bupati. Selain menayakan jadwal yang 

dapat dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati cara 

berikut ini adalah dengan ngundang bupati hadir ke 

acara tertentu, misalnya Bupati tidak bisa hadir dan 

menunjuk Wakil Bupati karena tanggal itu bupati 
sudah ada acara yang akan dihadiri, untuk 

sementara ini pendataan jadwal itu masih serba 

manual dengan dicatat dikertas bisa di simpan di 

word/excel. Belum ada aplikasi yang bisa mengatur 

jadwal agar tersusun rapi kalau ditanggal yang 

ditentukan, Bupati sudah ada kegiatan yang harus 

dihadiri atau ditanggal sekarang juga dihadiri oleh 

Bupati atau Wakil Bupati. 

Analisis ini bertujuan untuk membuat 

system yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien untuk petugas – petugas yang mengatur 

jadwal kegiatan di Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan, sehingga pengaturan jadwal dan 

monitoring kegiatan dapat lebih mudah dengan 

menggunakan system baru. 

 
Gambar 3.1 Flowchart Sistem Lama 

 

3.2 Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap system 

lama untuk memonitoring jadwal pelaksanaan 

kegiatan agar dapat berjalan lebih baik dan efektif 

serta efisien maka berikut adalah alur system baru 

yang akan diterapkan. 

1. Pemohon yang akan mengajukan jadwal 

kegiatan yang akan dilaksanakan akan login 
terlebih dahulu kedalam system. 

2. Sistem akan menampilkan daftar jadwal yang 

sudah terdaftar disetiap tanggal. 

3. Pemohon akan mengajukan jadwal dengan 

memilih tanggal yang tidak termasuk dalam 

daftar jadwal kegiatan yang sudah ditampilkan 

oleh system. 

4. Sistem akan menampilkan permohonan yang 

diajukan kepada admin untuk memonitoring 

jadwal kegiatan yang sudah masuk dan yang 

terdaftar apakah sudah sesuai dengan 

pengajuan yang diterima. 
5. Jika pengajuan diterima, jadwal kegiatan baru 

akan ditambahkan dan yang dapat menghadiri 

akan ditentukan. 

6. Jadwal yang sudah terlaksana akan 

dikonfirmasi kembali oleh admin dan akan 

ditambakan data pelaksanaan kedalam system, 

sehingga data ini nantikanya akan menjadi 

laporan-laporan yang diperlukan 

 
3.2 Flowchart Usulan Sistem Baru 

 

3.3 Rancangan Model Sistem 

3.3.1 Diagram Konteks 

 

Gambar 3.3 Diagram Konteks 

 

3.3.2 Data Flow Diagram  

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram 

 



3.4 Relasi Tabel 

 
Gambar 3.5 Relasi Tabel 

 
3.5 Spesifikasi Sistem 

3.5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan sistem adalah: 

1. Processor : Minimal (2,0 GHz). 

2. HardDisk : Minimal 80 Gb. 

3. Memory : Minimal 1 Gb. 

4. Monitor : Minimal 14”. 

5. Mouse dan Keyboard. 

6. Printer 

 

3.5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan sistem adalah sebagai 
berikut: 

1. Microsoft Windows 7/8.  

2. XAMPP. 

3. Visual Studio Code. 

4. Browser internet seperti Mozilla Firefox dan 

Google Chrome 

 

3.6 Tampilan Aplikasi 

1.6.1 Implementasi Form Tampilan 

1. Form Login 

 

Gambar 3.6 Form Login 

 

2. Halaman Utama Staf Bagian Protokol 

 

Gambar 3.7 Halaman Utama Staf Protokol 

3. Halaman Utama Subag Protokol 

 

Gambar 3.8 Halaman Subag Protokol 

 
4. Form Input Instansi 

 

Gambar 3.9 Form Input Instansi 

 

  

5. Form Input Kegiatan 

 

Gambar 3.10 Form Input Kegiatan 

 
6. Form Input Konfirmasi Jadwal 

 

Gambar 3.11 Form Input Konfirmasi Jadwal 

 
7. Form Input Pejabat 

 

Gambar 3.12 Form Input Pejabat 



8. Form Input Notulen 

 

Gambar 3.13 Form Input Notulen 

 
9. Form Input Pelaksana Kegiatan 

 

Gambar 3.14 Form Input Pelaksana Kegiatan 

 

10. Form Input Pelaksana Jadwal Kegiatan 

 

Gambar 3.15 Form Input Jadwal Kegiatan 

 
11. Form Input Pengajuan Jadwal 

 

Gambar 3.16 Form Input Pengajuan Jadwal 

 

 
 

3.6.2 Implementasi Laporan 

1. Laporan Data Instansi 

 

Gambar 3.17 Laporan Data Instansi 

 

2. Laporan Data Kegiatan 

 

Gambar 3.18 Laporan Data Kegiatan 

 
3. Laporan Data Jadwal Kegiatan 

 

Gambar 3.19 Laporan Data Jadwal Kegiatan 

 
4. Laporan Jadwal Kegiatan Selanjutnya 

 

Gambar 3.20 Laporan Jadwal Selanjutnya 

 

 

 



5. Laporan Data Jadwal Terlaksana 

 

Gambar 3.21 Laporan Data Jadwal Terlaksana 

 
6. Laporan Data Pengajuan 

 

Gambar 3.22 Laporan Data Pengajuan 

 
7. Laporan Data Jadwal Proses 

 

Gambar 3.23 Laporan Data Jadwal Proses 

 
8. Laporan Data Usulan 

 

Gambar 3.24 Laporan Data Usulan 

 

 

 

 

9. Laporan Data Pelaksana Kegiatan 

 

Gambar 3.25 Laporan Pelaksana Kegiatan 

 
10. Laporan Data Notulen 

 

Gambar 3.26 Laporan Data Notulen 

 
11. Laporan Data Jadwal Akan Datang 

 

Gambar 3.27 Laporan Jadwal Akan Datang 

 
12. Laporan Data Pelaksanaan Kegiatan 

 

Gambar 3.28 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

 

 



13. Laporan Data Jadwal Bupati 

 

Gambar 3.29 Laporan Jadwal Bupati 

 
14. Laporan Data Jadwal Wakil Bupati 

 

Gambar 3.30 Laporan Jadwal Wakil Bupati 

 

15. Laporan Jadwal Tidak Dihadiri 

 

Gambar 3.31 Laporan Jadwal Tidak Dihadiri 

 

16. Laporan Grafik Kegiatan 

 

Gambar 3.32 Laporan Grafik Kegiatan 

 

IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, 

perancangan dan pengujian terhadap Sistem 

Informasi Monitoring Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Memudahkan proses penyusunan jadwal 

kegiatan yang diajukan, sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan dalam pengaturan dan 

penyusunannya. 

2. Mempercepat proses kerja dari staf dan 
pegawai yang bekerja, sehingga tidak ada 

keterlambatan atau jadwal yang tidak sesuai, 

dengan aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan website. 

3. Dengan adanya Aplikasi maka lebih mudah 

untuk mengajukan atau melihat jadwal 

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Banjar karna sistem yang digunakan secara 

online dan lebih mudah untuk di akses. 

 

4.2 Saran 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari 
kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi 

pembuatan program sehingga diharapkan dengan 

adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam 

Penjadwalan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati 

Banjar di Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. 

Saran untuk penelitian selanjutnya dalam 

mengembangkan sistem yang sudah tersedia 

adalah: 

1. Menambahkan halaman pendaftaran 

pengajuan yang khusus untuk instansi– instansi 
lain yang akan mengajukan jadwal kegiatan. 

2. Menambahkan sistem notifikasi pengingat 

jadwal kegiatan secara realtime 
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