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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan Program pendidikan tiga tahun di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), maka siswa-siswi diwajibkan untuk melaksanakan Praktek Kerja Industri 

(PRAKERIN). Kegiatan ini dapat dikatakan untuk menguji pengetahuan dan 

keterampilan siswa/i serta sikap dalam menghadapi dunia kerja yang nyata. 

Dengan adanya praktek kerja industri ini siswa/i diharapkan dapat mewujudkan 

hakikat dari tujuan pendidikan tiga tahun, yaitu menghasilkan lulusan yang 

terampil, tangguh, siap pakai, mandiri dan bertanggung jawab. Dengan adanya 

Praktek Kerja Industri ini siswa/i dapat mengetahui situasi dan kondisi kerja 

dalam bidang industri atau dunia usaha yang sebenarnya. Maka kelak jika para 

siswa/i akan mencari pekerjaan mereka sudah memiliki pengalaman kerja. Selain 

tujuan tersebut, Praktek Kerja Industri ini juga memiliki latar belakang menambah 

materi atau keilmuan yang belum tersampaikan di sekolah. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud Prakerin 

Maksud Prakerin adalah untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah 

didapat di sekolah, untuk diterapkan di dunia industri atau dunia usaha, 

dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

bekerja. Seorang siswa maupun siswi tanpa mengikuti Prakerin maka tidak 

diperkenankan untuk mengikuti Ujian Sekolah (US), karena Prakerin 

merupakan syarat pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa-siswi. 

1.2.2 Tujuan Prakerin 

 1.  Mendapat disiplin ilmu baru, yang belum di dapat di dunia pendidikan. 

2. Menumbuhkan percaya diri tentang pengetahuan yang dimiliki dan 

semangat baru untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. 

3. Syarat lanjutan untuk membuat laporan Prakerin juga sebagai syarat 

wajib untuk mengikuti Ujian Kompetensi. 
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1.3 Waktu dan Tempat 

Penulis melaksakan Prakerin pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 10 

Maret 2022, di PT. Bahagia Jaya Sejahtera. Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma No. 58, 

Kec. Ciawi, Bogor, Jawa barat 16138. 

 

1.4 Metode Pembuatan Laporan 

Metode pembuatan laporan dengan cara pengumpulan data yang akurat dan 

objektif serta yang dapat dipertanggung jawabkan, karena data yang diperoleh 

dengan cara mengerjakan secara langsung, bertanya pada karyawan (wawancara), 

mengamati secara langsung (observasi), referensi buku (daftar pustaka), dan 

pengalaman dari karyawan. Yaitu : 

1. Praktek Langsung 

Praktek secara langsung yaitu praktek diarea industri selama prakerin melalui 

bimbingan, pembinaan baik karyawan maupun pembimbingnya. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pekerjaan  

yang dihadapi. 

3. Studi Pustaka 

Referensi buku / daftar pustaka yaitu sumber data tambahan untuk 

melengkapi data-data sebelumnya. 
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BAB II 

KEADAAN UMUM 

 

2.1 SMK Teknologi Indonesia 

2.1.1 Profil SMK Teknologi Indonesia 

SMK Teknologi Indonesia yang berada di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi 

Desa Ciherang Pondok Rt 01/02 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. 

SMK Teknologi Indonesia dibawah naungan Yayasan Teknologi 

Indonesia Sentul memulai proses belajar mengajar pada Tahun Ajaran 

2012 -2013. Untuk pertama kalinya SMK Teknologi Indonesia membuka 

kelas pagi ditahun ke-1 tahun ajaran 2012 – 2013 SMK Teknologi 

Indonesia mempunyai 2 Kompetensi jurusan yaitu Teknik Kendaraan 

Ringan Otomotif dan Teknik Komputer dan Jaringan. 

2.1.2 Visi dan Misi SMK Teknologi Indonesia 

Visi 

Berbekal iman dan taqwa demi mencerdaskan anak bangsa yang 

berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan 

perkembangan teknologi. 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa atau siswi dalam proses 

pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang 

bermoral. 

2. Serta menghasilkan anak bangsa yang berkualitas, berdikari, mandiri, 

bertaqwa, beriman dan berilmu. 

3. Mencetak generasi baru yang siap berkarya mampu bersaing di era 

globalisasi yang penuh dengan tantangan sesuai dengan standar 

kompetensi nasional. 

4. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kegiatan 

Ekstrakulikuler untuk mengembangkan minat dan bakat dalam meraih 

prestasi. 
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2.1.3 Struktur Organisasi SMK Teknologi Indonesia 

Kepala sekolah : Surakhmat, S.Mn 

 Waka. bidang urusan kurikulum : Haeriska, A.Md 

 Waka. bidang urusan hubin : Anang Sulistyawan, A.Md 

 Waka. bidang urusan kesiswaan : Asep Wahyudi S.E 

 Waka. bidang sarana dan prasarana : Zaenudin 

 Kepala program TKRO : Heri Rudi, A.Md 

 Kepala program TKJ : Satriyo Leksono S. Kom 

 Kepala tata usaha : Itat Rosita 

 Staff admin : Anita Veronika 

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Struktur SMK Teknologi Indonesia 

1. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Tugas kepala sekolah yaitu mengatur sistem sekolah dan 

Bertanggung jawab terhadap struktural organisasi SMK Teknologi 

Indonesia. Serta kepala sekolah berperan aktif dalam 

mengembangkan potensi siswa. 

2. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah dibidang Kurikulum 

a) Mengatur sistem belajar siswa-siswi SMK Teknologi 

Indonesia. 

b) Menanggapi masukan tentang sistem belajar mengajar. 

3. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah dibidang Kesiswaan 

a) Memberikan pengarahan tentang Tata Tertib Sekolah. 

b) Bertanggung jawab dalam membimbing siswa-siswi. 

4. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri 

a) Membantu dalam penempatan untuk Praktek Kerja Industri 

bagi siswa-siswi SMK Teknologi Indonesia. 

b) Bertanggung jawab atas siswa-siswi yang belum melakukan 

Praktek Kerja Industri. 

5. Tugas dan Fungsi Pembina OSIS 

a) Membina siswa-siswi SMK Teknologi Indonesia. 

b) Bertanggung jawab atas kegiatan siswa-siswi SMK 

Teknologi Indonesia. 

c) Membina kepengurusan SMK Teknologi Indonesia. 

6. Tugas dan Fungsi Bimbingan Konseling 
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a) Bertanggung jawab permasalahan siswa-siswi SMK 

Teknologi Indonesia. 

b) Bertanggung jawab kedisiplinan siswa-siswi SMK Teknologi 

Indonesia. 

c) Membimbing siswa-siswi SMK Teknologi Indonesia. 

7. Tugas dan Fungsi Bendahara SMK Teknologi Indonesia 

a) Menegelola seluruh keuangan SMK Teknologi Indonesia. 

b) Bertanggung jawab atas keuangan SMK Teknologi Indonesia. 

c) Membantu kegiatan Staf Tata Usaha SMK Teknologi 

Indonesia. 

8. Tugas dan Fungsi Staff Tata Usaha SMK Teknologi Indonesia 

a) Mengatur administrasi SMK Teknologi Indonesia. 

b) Menyediakan dan mengurusi perlengkapan atau fasilitas 

sekolah. 

9. Tugas dan Fungsi Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan 

a) Membantu Wakil Kepala Kurikulum dalam membuat jadwal 

khusus Teknik Komputer dan Jaringan. 

b) Mengelola ruangan tempat praktek Teknik Komputer dan 

Jaringan. 

c) Mensurvei kelayakan alat-alat Teknik Komputer dan Jaringan. 

d) Membuat jadwal praktek khusus jurusan Teknik Komputer dan 

Jaringan. 
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2.2 Kantor PT. Bahagia Jaya Sejahtera 

2.2.1 Profil Umum 

 

Gambar 2.1 Logo Kantor PT. Bahagia Jaya Sejahtera 

  

SEKILAS PERUSAHAAN 

PT. Bahagia Jaya Sejahtera yang dikenal sebagai produsen alat/mesin 

Pertanian, perindustrian perkebunan,peternakan dan perikanan merupakan 

perusahhan yang dapat menciptakan alat/mesin sesuai dengan permintaan atau 

kebutuhan serta pemasaran alat/mesin – mesin . Saat didirikan pada tahun 1980 

oleh seorang putra Aceh pada saat itu, bertempat di sebuah kota kecil di Aceh - 

Sumatera Utara dimulai dengan merancang alat/mesin perontok padi untuk petani 

di sekitarnya, dan setelah berhasil merancang/ membuat mesin perontok padi 

(power thresher). Peningkatan peranannya dalam produksi dan distribusi 

alat/mesin berjalan searah dengan program pemerintah mencanangkan wajib 

memakai produk dalam negeri dan pada masa itulah Pt. Bahagia Jaya Sejahtera 

sudah dikenal dimana-mana sebagai produsen alat/mesin pertanian, 

perindustrian,perkebunan,peternakan, perikanan. Pada tahun 1991 PT. Bahagia 

Jaya Sejahtera mendapatkan tanda jasa penghargaan Upakarti Oleh presiden 

Republik Indonesia Bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Yang 

dengan tulus dan penuh pengabdian telah menyumbangkan tenaga serta pikiran 

untuk pembinaan dan pengembangan industry kecil dan kerajinan dalam rangka 

pengembangan industry nasional. Seiring dengan perkembangan zaman pada 

tahun 2000 PT. Bahagia Jaya Sejahtera sudah menambah tepat produksi dan 

pemasaran di beberapa wilayah diantaranya Jakarta, Bogor,dan Bekasi. Dan 

didukung Program Pemerintah merencanakan go green go organic dan lain – lain. 
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2.2.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi 

 VISI PERUSAHAAN 

Menjadi perusahaan yang dapat menyediakan mesin dan peralatan , 

pertanian, perindustrian,perkebunan, peternakan, dan perikanan yang bermutu , 

sesuai dengan keinginan pelanggan yang di tunjang oleh tenaga kerja yang 

professional. 

 MISI PERUSAHAAN 

Menunjang kemajuan industry pertanian, 

perindustrian,perkebunan,peternakan dan perikanan sehingga meningkatkan 

pendapatan devisa bagi Negara.  

1. Memproduksi dan memasarkan alat/mesin untuk mendukung dan 

membantu mempercepat pengolahan hasil ketahanan pangan.  

2. Mempercepat meningkatnya hasil usaha untuk menunjang kelancaran 

hasil petani. 

3. Memberikan kontribusi pada pembangunan melalui pengembangan 

industry pendukung pertanian.  

4. Peduli pada petani yang membutuhkan alat/mesin pertanian. 

2.2.3 Struktur Organisasi PT. Bahagia Jaya Sejahtera                                              

Gambar 3.1 Struktur organisasi Kantor PT. Bahagia Jaya Sejahtera 
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2.2.4 Tata Tertib Perusahaan 

1. Masuk pukul 07:30 s/d 16:00 WIB 

2. Istirahat pukul 12:00 s/d 13:00 WIB 

3. Khusus hari jum’at istirahat lebih cepat yaitu pukul 11:00 s/d 13:00 

WIB 

4. Setiap karyawan diwajibkan mengunakan seragam dan peralatan 

keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan. 

5. Untuk seluruh karyawan ketika akan masuk, istirahat dan pulang 

kantor diwajibkan untuk mengisi absensi melalui finger print 

6. Seluruh karyawan wajib menjaga kerapihan berpakaian, kerapihan 

rambut dan kesopanan ditempat kerja. 

7. Seluruh karyawan harus mentaati budaya dan nilai yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

8. Seluruh karyawan tidak dipekenankan untuk membawa senjata tajam, 

memakai obat-obatan terlarang dan meminum-minuman beralkohol 

di lingkungan perusahaan. 

9. Seluruh karyawan tidak diperkenankan untuk merokok & mengopi 

selama jam kerja. 

10. Seluruh karyawan ikut menjaga seluruh fasilitas dan alat-alat kerja 

perusahaan. 

11. Bagi karyawan yang akan melukukan izin, cuti, dinas, dan kerja 

lapangan diwajibkan untuk memenuhi administrasi yang telah 

ditetapkan perusahaan. Bagi karyawan yang tidak hadir karna sakit, 

karyawan yang bersangkutan wajib memberikan surat keterangan 

sakit kepada HRD/GA. 

12. Bagi karyawan yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, karyawan 

yang bersangkutan akan dikenakan alfa, dan jika karyawan berturut- 

turut tidak hadir selama 3 hari maka karyawan 

13. Bagi karyawan yang melanggar TATA TERTIB perusahaan akan 

dikenakan sanksi berupa: 

 Teguran 

 SP 1 
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 SP 2 

 SP 3 

14. Semua sanksi yang diberikan sesuai dengan interdisipliner yang 

dilakukan dan sesuai dengan ketetapan departemen HRD & GA. 
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BAB III 

PEMBAHASAN PRAKERIN 

 

3.1 PT. Bahagia Jaya Sejahtera 

3.1.1  Jenis Kegiatan Prakerin 

Langkah yang di lakukan selama prakerin adalah melakukan rekap data 

lembur pegawai dengan cara menginput berkas lembur pegawai menjadi 

softfile. 

3.1.2  Uraian Atau Penjelasan Secara Lengkap Mengenai Jenis Kegiatan 

1. Mempersiapkan MS. Office excel. 

2. Mempersiapkan berkas yang akan diinput menjadi softfile. 

3. Menerima softfile berformat excel yang akan diisi data-data berkas 

lembur pegawai. 

4. Memulai menginput berkas lembur pegawai dengan memperhatikan 

setiap nama dan berapa lama waktu lembur agar tidak ada kesalahan.  

.  
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BAB IV 

Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Barang Pada Sekolah SMK 

TEKINDO 

 

4.1 Masalah 

Dimasa sekarang ini penerapan sistem informasi pada suatu instansi 

pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan karena perkembangan 

teknologi yang sangat pesat menuntut suatu instansi untuk memperoleh 

informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem informasi yang mendukung 

membuat kinerja suatu instansi akan terlaksana dengan baik dan dapat 

menangani berbagai pengolahan data dengan menggunakan teknologi 

informasi. Sistem Informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan 

dan penyimpanan data agar dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat 

dan akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

menjadi faktor meningkatnya kinerja yang lebih efisien. SMK TEKINDO 

yang berada di Desa Ciherang Pondok merupakan sebuah sekolah yang saat 

ini mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk 

menunjang kinerjanya. Meskipun masih banyak pengelolaan yang masih 

dilakukan secara manual salah satunya yaitu pengelolaan dan penyimpanan 

data inventaris barang. Pengelolaan dan penyimpanan data inventaris barang 

hanya dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan buku besar yang 

digunakan untuk mencatat barang-barang yang ada. Semua keterangan 

mengenai barang inventaris sekolah dicatat dalam suatu buku besar, 

sehingga untuk catatan barang-barang di tahun-tahun sebelumnya sebagian 

sudah tidak ada lagi karena pengelolaan yang digunakan masih sangat 

sederhana. Apabila ada pihak yang membutuhkan sulit untuk mencari 

keterangan dimana dan apa saja data barang yang dibutuhkan tersebut.  

4.2 Solusi 

Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan membuat sistem informasi 

berbasis web. Dengan adanya aplikasi yang bisa digunakan dimanapun dan 

kapanpun pastinya akan menjawab persoalan tentang efektifnya aplikasi 
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tersebut, ditambah data-data yang telah disimpan akan mudah diakses hanya 

dengan adanya internet pada smartphone atau komputer. Data-data barang 

akan tersimpan dan tertata rapi, dengan begitu kehilangan data akan 

terminimalisir.  

 

4.3 Skema Perancangan Aplikasi 

 

 

Gambar 4.1 Skema Perancangan Aplikasi Inventaris  
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4.4 Pembuatan Aplikasi 

4.4.1 Pengertian Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dilakukan dalam web 

server melalui web browser. Dahulu aplikasi web hanya dibuat melalui 

Bahasa HTML (HyperText Markup Language). Selanjutnya kemampuan 

objek dan skrip HTML diperluas dan dikembangkan sehingga muncul 

aplikasi ASP (Active Server Page) dan PHP (Hypertext Preprocessor). Dua 

jenis dari aplikasi web yaitu aplikasi web statis dan aplikasi web dinamis. 

Aplikasi web statis dibuat dengan Bahasa HTML, dan tanpa menggunakan 

basis data. Contoh web statis seperti portofolio, web company profile, dan 

web yang memuat berita atau informasi. Sebaliknya aplikasi web dinamis, 

perubahan data atau informasi pada web dibuat melalui perubahan basis 

data (database) tidak dalam program. Contoh web dinamis seperti web 

toko online, media sosial, portal berita dan lain-lain. Arsitektur dari 

aplikasi web meliputi klien, middleware, web server serta database. Web 

server berokomunikasi dengan middleware, kemudian middleware 

berkomunikasi dengan basis data. Contoh dari middleware adalah PHP dan 

ASP. Dalam metode web dinamis ini, terdapat proses yang ditambahkan di 

mana server menerjemahkan kode PHP menjadi kode HTML untuk 

diterima oleh klien atau pengguna. 

4.4.2 Pengertian Inventaris 

Inventaris adalah suatu daftar semua fasilitas yang ada di seluruh bagian 

yang bertujuan untuk memberi tanda pengenal bagi semua fasilitas di 

industri. Inventaris barang atau kegiatan inventarisasi barang adalah 

kegiatan dan usaha untuk memperoleh data mengenai barang-barang 

perlengkapan yang dimiliki/dikuasai/diurus baik sebagai hasil usaha 

pembuatan sendiri, pembelian, hadiah, maupun hibah. Inventaris mengacu 

pada segala persediaan barang sumber daya yang digunakan dalam sebuah 

organisasi yang dapat berbentuk bahan mentah, pekerjaan dalam proses, 

barang jadi, dan suku cadang komponen. 
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4.4.3 Pengertian Pemrograman Web 

Pemrograman web terdiri dari dua kata yaitu pemrograman dan web. 

Pemrograman memiliki arti yaitu membuat program dengan menggunakan 

bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman merupakan bahasa 

untuk memberikan petunjuk kepada komputer sehingga komputer dapat 

memproses data dan menampilkan informasi sesuai dengan kebutuhan 

program. Dari beberapa pengertian di atas, pemrograman web merupakan 

proses pembuatan aplikasi berbasis web dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman untuk menghasilkan informasi sesuai dengan permintaan 

pengguna . Adapun untuk membangun aplikasi berbasis web, dibutuhkan 

beberapa Bahasa pemrograman. Berikut ini dijelaskan secara singkat 

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. 

4.4.4 Pengertian HTML (Hyper Text Markup Language) 

Hyper Text Markup Language (HTML) merupakan bahasa standar web 

untuk membuat atau menyusun halaman web. HTML terdiri dati susunan 

tag-tag yang dikelola oleh W3C (World Wide Web Consortium) dan 

disimpan pada file extensi .html. Ada tiga unsur pembentuk struktur dari 

setiap script HTML yaitu tag, 11 atribut dan element. Penjelasan mengenai 

tiga unsur pembentuk script HTML sebagai berikut. 

1. Tag  

Tag adalah simbol khusus yang menggunakan karakter tag pembuka 

“<” dan karakter tag penutup “>”  yang  mengapit text HTML. Fungsi 

tag pada HTML adalah untuk membantu web browser mengenali 

fungsi sebuah teks. Contohnya: <p>Saya Suka Belajar</p> 

2. Atribut 

Atribut merupakan sebuah informasi tambahan yang diberikan kepada 

tag. Fungsi dari atribut ialah untuk mengatur elemen dari tag yang 

akan ditampilkan pada halaman web. Setiap tag memiliki atribut yang 

berbeda-beda yang dapat menyusun sebuah tag. Contohnya: <p 

align=”center”></p> 
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3. Element 

Element merupakan nilai atau isi yang ada di antara tag pembuka dan 

tag penutup. Nilai ini merupakan nilai yang akan ditampilkan pada 

halaman website. Contohnya: <p>Ini Element</p> 

4.4.5  Pengertian PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan salah satu bahasa 

pemrograman yang ditempelkan pada script HTML. PHP memiliki 

Bahasa pemrograman karakteristik server-side yang kode programnya 

dijalankan langsung pada server untuk ditampilkan pada halaman 

browser. 

PHP memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

1. Web yang akan dibangun dapat bersifat dinamis. 

2. Karena sifatnya yang terbuka, PHP dapat digunakan oleh banyak 

orang secara gratis.  

3. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dapat diakses oleh semua sistem operasi karena aplikasi 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP dijalankan pada web 

browser. 

4. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP lebih 

cepat dibandingkan dari ASP ataupun Java. 

5. Paket DBMS (Database Management System) serperti MySQL, 

Oracle, PostgreSQL dan lain-lain dapat digunakan dengan bahasa 

pemrograman PHP. 

6. Proses kompilasi (compile) tidak ada pada bahasa pemrograman 

PHP.  

7. PHP dapat dijalankan pada banyak web server seperti Apache, 

Lighttpd, IIS, dan lain-lain. 

4.4.6 Pengertian MySQL  

MySQL merupakan sistem manajemen basis data yang bersifat terbuka 

sehingga dapat digunakan secara gratis oleh banyak orang. Pada MySQL 

terdapat beberapa fitur yang mendukung dalam manajemen basis data, 
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yaitu multithreaded, mulit-user dan SQL database management system 

(DBMS). Manajemen basis data yang menggunakan MySQL dapat 

menghasilkan database yang cepat, handal dan mudah digunakan. 

Kelebihan dari MySQL, yaitu: 

1. Bersifat terbuka sehingga dapat digunakan secara gratis oleh banyak 

orang. 

2. Mudah dalam mengakses basis data. 

3. MySQL dapat dipasang pada server yang memiliki lebih dari satu CPU 

karena bersifat multithreaded. 

4. Mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Perl, 

PHP, Phyton dan lain-lain. 

5. Terdapat jumlah kolom yang banyak sehingga dapat memudahkan 

dalam konfigurasi sistem basis data. 

6. Dengan adanya verifikasi host, MySQL memiliki sistem keamanan 

yang cukup baik. 

7. Dapat digunakan pada sistem operasi windows untuk mengakses 

database management system melalui interface ODBC (Open Database 

Connectivity). 

8. Dapat digunakan pada database yang Panjang kolom record-nya tetap 

atau bervariasi. 

4.4.7 CSS (Cascading Style Sheet) 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan sebuah dokumen yang mengatur 

element HTML sehingga terlihat menarik. CSS memiliki cara kerja dalam 

memodifikasi HTML sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Tujuan 

utama CSS adalah untuk membedakan konten dokumen dan tampilan 

dokumen sehingga pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan 

mudah dilakukan. Pada script CSS terdiri dari 3 bagian yaitu: selector 

merupakan elemen yang akan diberi aturan, property merupakan aturan 

yang diberikan dan value sebagai nilai yang diberikan. Fungsi CSS adalah 

merancang, mengubah, mendesain, membentuk halaman website sehingga 
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terlihat lebih fungsional dan menarik. Terdapat 3 macam cara penulisan 

dalam menggunakan CSS yaitu: 

1. Inline CSS  

Inline merupakan penulisan CSS yang menggunakan atribut style di 

tag HTML yang akan diberikan CSS. Teknik ini biasanya digunakan 

untuk pemformatan khusus pada tag HTML, tetapi tidak untuk 

keseluruhan elemen dalam dokumen web.  

2. Internal CSS  

Internal CSS merupakan penulisan menggunakan tag <style> ... 

</style> yang ditulis di dalam tag <head> … </head> . Internal CSS 

memudahkan pengelolaan sebuah halaman web tanpa menganggu 

pengaturan CSS dihalaman lainnya. Cara ini sangat cocok digunakan 

jika script CSS akan ditulis pada satu tampilan saja karena baris CSS 

yang sedikit. Internal CSS harus mengatur setiap style berdasarkan 

halaman sehingga dapat dikatakan bukan merupakan cara yang efisien 

dalam membentuk web. Internal CSS memiliki kekurangan yaitu tidak 

dapat digunakan untuk mengatur file HTML lain.  

3. External CSS  

External CSS merupakan script CSS yang disimpan tersendiri pada 

file dengan ekstensi .css. Cara penulisan ini memisahkan antara file 

CSS dan HTML sehingga file CSS dapat dipanggil di dalam file 

HTML. File CSS ini dapat dipanggil di dalam elemen <head> … 

</head> pada file HTML yang digunakan. External CSS juga dapat 

membuat website lebih efisien karena semua style dibuat di dalam 

satu file (.css) sehingga tidak menambah ukuran file HTML tersebut 

karena kode CSS diletakkan pada file yang berbeda. External CSS 

dapat digunakan oleh banyak file HTML. 
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4.4.8 Pembahasan Mengenai Aplikasi 

 

Gambar 4.2 Halaman Login Aplikasi Inventaris 

Pada halaman pertama ketika mengetikkan alamat url di browser, akan 

menampilkan halaman login untuk user login menggunakan username dan 

juga password. Di bawah tombol login terdapat tombol daftar untuk 

registrasi atau daftar user. 

 

Gambar 4.3 Halaman registrasi Aplikasi Inventaris 

Pada halaman registrasi terdapat beberapa field atau inputan user yang 

harus di isi seperti username, nama awal dan juga nama akhir, dan 
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password serta konfirmasi password. Tombol Sign up di klik setelah 

seluruh field atau inputan user terisi.      

Terdapat beberapa level user diantaranya yaitu: 

1. Admin, level admin meliputi pengembang atau pemelihara aplikasi. 

2. User, level user biasa meliputi Kepala Program. 

 

Menu-menu yang ada di admin, yaitu: 

1. Dashboard 

 

Gambar 4.4 Halaman Dashboard Admin Aplikasi Inventaris 

Halaman dashboard adalah halaman pertama kali yang akan di 

tampilkan ketika user berhasil login sebagai user maupun admin, 

halaman dashboard admin hanya bisa diakses ketika user login 

sebagai admin. Pada halaman dasboard admin, admin dapat melihat 

jumlah seluruh barang, barang baik, dan barang rusak yang diinputkan 

oleh semua user.  
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2. Data Barang 

 

Gambar 4.5 Halaman Data Barang Admin Aplikasi Inventaris 

Menu data barang adalah halaman yang akan menampilkan seluruh 

data barang yang telah diinputkan oleh user. Admin tidak bisa 

menambahkan data barang, admin hanya bisa mengubah dan 

menghapus data barang.  
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3. Jurusan 

 

Gambar 4.6 Halaman Jurusan Admin Aplikasi Inventaris 

Menu jurusan adalah halaman khusus yang hanya ada di menu admin, 

halaman jurusan berfungsi untuk menambahkan jurusan,  dan 

menghapus jurusan. 
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4. Menu laporan barang 

 

Gambar 4.7 Halaman Laporan Data Barang Admin Aplikasi Inventaris 

Menu laporan barang adalah halaman untuk mencetak seluruh data 

barang, barang baik, dan barang rusak yang telah di inputkan oleh 

user. Terdapat beberapa sub menu pada menu laporan barang yaitu: 

a) All, mencetak seluruh data barang. 

b) Barang Baik, mencetak seluruh data barang dengan kondisi baik. 

c) Barang Rusak, mencetak seluruh data barang dengan kondisi 

rusak. 
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5. Menu User 

 

Gambar 4.8 Halaman User Admin Aplikasi Inventaris 

Menu User adalah halaman khusus untuk admin. Halaman user 

berfungsi untuk memungkinkan admin mengelola akun-akun user 

yang telah terdaftar pada aplikasi. Admin mempunyai akses untuk 

mengubah level, nama, foto profile, bahkan password user. Admin 

juga mempunyai akses untuk menghapus user. 

 

Menu-menu yang ada di user, yaitu: 

1. Menu Dashboard 

Hampir sama dengan halaman dashboard yang ada di admin, hanya 

ada perubahan sedikit pada menu atau akses yang bisa dimiliki oleh 

user biasa. Pada halaman dashboard user, user hanya bisa melihat 

jumlah data barang yang diinputkan sendiri berdasarkan jurusan. 

Dengan kata lain, user tidak dapat melihat jumlah data barang yang 

berbeda dari jurusannya. 

 

2. Menu Data Barang 

Perbedaan menu data barang user dan admin terdapat pada tampilan 

yang menampilkan data-data barang, jika tadi admin dapat melihat 

seluruh data barang yang diinputkan oleh user, maka user hanya dapat 

melihat data barang yang telah diinputkan olehnya berdasarkan 
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jurusannya. User dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus 

data barang sesuai jurusannya.  

 

3. Menu Pinjaman Barang 

 

Gambar 4.9 Halaman Pinjam Barang User  Aplikasi Inventaris 

Menu pinjaman barang adalah halaman pinjam barang yang tersedia 

hanya di menu user. User dapat meminjamkan barang yang berada di 

bawah tanggung jawabnya. Tentu hal ini berdampak pada perubahan 

jumlah barang yang dipinjam. Lalu, ketika barang selesai dipinjam 

user dapat mengembalikan barang tersebut dan jumlah barang akan 

bertambah dengan jumlah yang telah dikembalikan. 

 

4. Menu Laporan Barang 

Menu laporan barang adalah halaman mencetak seluruh data barang 

yang telah diinputkan berdasarkan jurusannya masing-masing. 

Halaman laporan barang akan di cetak berbentuk file pdf. Terdapat 

sub menu yang hampir sama pada menu laporan admin seperti: 

a) All, mencetak seluruh data barang berdasarkan jurusannya. 

b) Barang Baik, mencetak seluruh data barang dengan kondisi baik 

berdasarkan jurusannya. 

c) Barang Rusak, mencetak seluruh data barang dengan kondisi 

rusak berdasarkan jurusannya. 
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5. Menu Laporan Pinjam 

 

Gambar 4.10 Halaman Laporan Pinjam User Aplikasi Inventaris 

Menu Laporan Pinjam adalah halaman khusus user yang berfungsi 

untuk mencetak data barang yang dipinjam pada menu pinjaman 

barang user. 

6. Menu Riwayat Pinjam 

 

Gambar 4.11 Halaman Laporan Riwayat Pinjam User Aplikasi Inventaris 

Menu riwayat pinjam adalah halaman yang menampilkan serta 

mencetak riwayat-riwayat yang telah terjadi pada menu pinjaman 

barang berdasarkan jurusannya.  
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4.4.9 Implementasi Database 

Pada tahap ini merupakan struktur database yang dibuat. DBMS yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah MySQL. Database aplikasi 

inventaris barang berbasis web dapat dilihat pada gambar 4.12 

 

  Gambar 4.12 Implementasi Tabel Aplikasi 

Tabel barang dapat dilihat pada gambar 4.13. Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang. 

 
 Gambar 4.13 Implementasi Tabel Barang  

Tabel jurusan dapat dilihat pada gambar 4.14. Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan jurusan. 

 
Gambar 4.14 Implementasi Tabel Jurusan 
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Tabel riwayat peminjaman dapat dilihat pada gambar 4.15. Tabel ini 

digunakan untuk menyimpan data riwayat peminjaman. 

 
Gambar 4.15 Implementasi Tabel Riwayat Peminjaman Barang 

Tabel Pinjam dapat dilihat pada gambar 4.16. Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang yang dipinjam. 

 
Gambar 4.16 Implementasi Tabel Pinjam Barang 

Tabel User dapat dilihat pada gambar 4.17. Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data user. 

 
Gambar 4.17 Implementasi Tabel User 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kegiatan  prakerin  sangat  bermanfaat  bagi  para  siswa-siswi. Dengan  

adanya  kegiatan  prakerin siswa/i di tuntut untuk mempunyai sikap mandiri 

dan mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga siswa/i diharapkan dapat 

memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi. 

2. Prakerin merupakan kegiatan praktek di luar jam sekolah yang bekerja sama 

dengan masyarakat atau instansi, sehingga siswa-siswi dapat berlatih untuk 

mampu bergaul dan bekerja sama dengan masyarakat luar. 

3. Prakerin  dapat  menunjang  siswa  untuk  menjadi  tenaga  kerja  menengah 

yang ahli dan professional dalam bidangnya yang mampu memenuhi pasar 

nasional atau bahkan internasional. Dengan begitu siswa-siswi akan 

mempunyai sikap yang akan menjadi bekal dasar pengembangan diri secara 

berkelanjutan dan dapat mengamalkan apa yang telah di perolehnya, dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5.2 Saran 

 Beberapa hal yang saya temukan di lapangan saat pelaksanaan Prakerin yang  

sebagian kecil justru tidak saya temukan saat mengikuti pembelajaran di kelas. 

Terkait dengan ini saya ajukan beberapa saran antara lain : 

1. Sekolah perlu memberikan penekanan pada penguasaan keterampilan yang 

relevan dengan perkembangan teknologi di dunia kerja. Dengan demikian kami 

peserta Prakerin dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh 

secara maksimal. 

2. Sekolah perlu memberikan penekanan pada masalah budaya kerja yang berlaku 

pada instansi pemerintah maupun swasta. Dengan demikian apabila siswa/i  

melakukan Prakerin pada instansi dimaksud, para siswa/i akan dapat 

menyesuaikan diri dengan mudah. 
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