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ABSTRAK 
 

Sebelum mahasiswa terjun ke dunia kerja, ada suatu mata kuliah yang berguna 

untuk pembekalan agar mahasiswa siap untuk bersaing di dunia kerja yang 

sesungguhnya, yaitu mata kuliah Kerja Praktik. Dengan adanya pelaksanaan kerja 

praktik ini mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman mengenai apa saja yang 

terjadi di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, penulis di berikan sebuah proyek yang di 

harapkan dapat selesai sesuai dengan rencana kegiatan yang di sepakati oleh penulis 

dengan pihak perusahaan, yaitu membuat aplikasi “Inventaris dan Peminjaman Buku 

berbasis Web”. 

Dalam laporan kerja praktek ini, penulis ingin membagi pengalaman yang di dapat 

selama melaksanakan kegiatan kerja praktek ini, dan juga apa saja yang telah didapat 

dari kerja praktek ini. 

Dari hasil pengalaman ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja praktik yang 

dilakukan selama ± 6 minggu ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama 

mahasiswa yang sekarang berada pada tahun terakhir kuliah ,  yang sebentar lagi 

memasuki dunia kerja. Berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman diperoleh selama 

pelaksanaan kerja praktik ini. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, karena dengan 

rahmat dan hidayatnya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini yang 

berjudul “Aplikasi Inventaris dan Peminjaman Perpustakaan berbasis Web” dengan 

tepat pada waktunya. 

Tidak lupa, penulis ingin berterima kasih kepada pembimbing akademik dan 

pembimbing lapangan yang telah membimbing, memberikan saran serta nasihat 

kepada penulis agar pelaksanaan kerja praktik ini berjalan lancar.  

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan sedikit 

pengalaman tentang apa saja yang telah dikerjakan penulis selama pelaksanaan kerja 

praktek yang berlangsung dari tanggal 11 juli 2016 – 20 agustus 2016. 

Semoga dengan di buatnya laporan ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya, 

dan penulis ingin meminta maaf jika dalam penulisan laporan ini ada kata-kata yang 

kurang berkenan di hati pembacanya. Karena penulis hanya seorang manusia biasa 

yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun agar memberikan motivasi kepada penulis untuk menjadi lebih 

baik. 
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DAFTAR ISTILAH 
 

Multithread Suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa 

kumpulan   instruksi atau proses dapat dijalankan secara 

bersamaan dalam sebuah program 

Thread Alur kontrol dari suatu proses atau sekumpulan perintah 

(instruksi) yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara 

teratur dengan proses lainnya. 

Database Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di 

dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk 

menghasilkan informasi. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penugasan 

  Pada Jenjang Perkuliahan ini, khususnya pada tingkat 3 di Semester 6, 

ada mata kuliah yang harus di penuhi, yaitu mata kuliah Kerja Praktik. 

Matakuliah Kerja Praktik (KP) adalah mata kuliah wajib yang dilaksanakan 

pada semester genap sesuai dengan aturan Akademik Universitas Telkom. 

Kegiatan mata kuliah ini dilaksanakan bersifat praktik secara langsung dan 

mandiri di instansi yang sesuai dengan jurusan yang di ambil. Dengan 

melakukan praktik secara langsung, mahasiswa diharapkan dapat memahami 

keterkaitan antara teori, metoda, teknik, dan realita ditempat kerja. Di samping 

itu, pengalaman KP tersebut juga akan memberikan tambahan wawasan bagi 

mahasiswa sebagai bekal untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. 

Mahasiswa Universitas Telkom melakukan KP selama kurang lebih 6 minggu. 

Selama itu juga mahasiswa diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada 

instansi tempat mahasiswa melaksanakan KP yang di pilih oleh mahasiswa 

tersebut. 

 Saat ini penulis sedang melaksanakan Kerja Praktik di salah satu 

instansi BUMN, yaitu PSDMBP. Saya memilih tempat ini karena saya tertarik 

untuk melakukan sebuah proyek yang di tawarkan oleh kantor tersebut sebagai 

syarat untuk Kerja Praktik di kantor tersebut. Jadi saya memilih PSDMBP 

sebagai tempat Kerja Praktik saya untuk melaksanakan kewajiban sebagai 

mahasiswa Telkom University untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik. 

 

1.2 Lingkup Penugasan 

Pada saat ini, Saya melaksanakan Kerja Praktek di PSDMBP Jawa Barat, 

tepatnya di Bandung dari tanggal 11 juli 2016 – 20 agustus 2016. Sesuai 

ketentuan yang di berikan oleh Pembimbing Lapangan disana, saya 

melaksanakan kerja praktik setiap hari Senin – jum’at (mengikuti hari kerja dan 
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jam kerja kantor tersebut). Penulis di tempatkan di bidang informasi yang 

sekarang menjadi bidang Tata Usaha 

1.3 Target Pemecahan Masalah 

Target – target yang harus di capai dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menyelesaikan permasalahan yang di berikan oleh pebimbing 

lapangan dengan baik 

2. Dapat menyelesaikan projek yang di berikan oleh pembimbing lapangan 

dengan baik dan sempurna  

3. Mendapatkan pengalaman kerja yang nyata agar siap saat kerja langsung 

di lapangan 

4. Dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah di pelajari di kampus ke 

tempat kerja praktek 

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas 

Dalam pelaksanaan kerja praktek, adapun metode yang digunakan oleh 

peserta kerja praktek pada pelaksanaan tugas kerja praktek ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pengerjaan Proyek 

a. Metode Discussion 

Sebelum memulai pengerjaan, saya melakukan diskusi dengan 

pembimbing lapangan tentang apa yang harus saya kerjakan pada 

proyek ini. 

b. Metode Literatur 

Pada metode ini, Saya mencari referensi dari berbagai sumber di 

internet untuk menunjang pengerjaan proyek ini 

c. Metode analysis 

Analysis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Metode ini sangat di perlukan dalam pengerjaan proyek. 
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1.5 Rencana dan Penjadwalan Kerja 

 

                               

 

1.6 Ringkasan Sistematika Laporan 

Sistematika Penulisan Laporan ini tersusun dalam 4 (empat) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, lingkup penugasan, target pemecahan 

masalah, metode pelaksanaan kerja, dan sistematika penyusunan laporan. 

BAB II PROFIL INSTANSI 

Pada bab ini berisikan tentang profil perusahaan, struktur organisasi, dan 

lokasi/unit pelaksanaan kerja praktik. 

BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS 

Bab ini menguraikan deskripsi dan desain aplikasi yang sudah dibuat oleh 

peserta kerja praktik, serta hal apa yang dilakukan untuk menyelesaikan 

aplikasi yang dibuat. 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran selama kegiatan kerja praktik 

yang di lakukan. 

Rencana 

Kegiatan 

Minggu  

I II III IV V VI 

Pengenalan              

Konsultasi 

ke 

pembimbing             

Pengerjaan 

Proyek             

Pembuatan 

Laporan             

Presentasi 

Proyek             

Tabel 1. 1 Rencana dan Pendjadwalan Kerja 
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Gambar 2. 1 Logo Instansi 

BAB II PROFIL INSTANSI 
2.1 Profil PSDMBP 

Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas bumi (PSDMBP) 

adalah sebuah instansi pemerintahan dan di bawahi oleh mentri ESDM yang 

bergerak di bidang mineral, batubara dan panas bumi. Tugas dan fungsi dari 

PSDMBP itu sendiri adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber 

daya mineral, batubara, dan panas bumi. 

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan 

dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi. 

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan 

pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi.  

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 

penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, 

batubara, dan panas bumi. 

5. Penyusunan neraca sumber daya bidang mineral, batubara, dan panas bumi 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi 

keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Sumber Daya 

Mineral Batubara dan Panas Bumi. 
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 Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PSDMBP 

Gambar 2. 3 Peta Kantor PSDMBP di bandung , Jawa Barat 

2.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan 

 Struktur Organisasi dari PSDMBP adalah sebagai berikut :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Lokasi / Unit Pelaksanaan Kerja 

Lokasi Kantor PSDMBP berada di Jalan Soekarno Hatta No. 444 

Bandung, Jawa Barat. Berikut peta lokasi kantor PSDMBP: 
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Gambar 2. 4 Lokasi Kerja Praktik 
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Gambar 3. 1 Kegiatan Kerja Praktik 

BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS 

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktek 

3.1.1 Deskripsi Keterlibatan  

Penulis melaksanakan Kerja praktik di PSDMBP pada 11 Juli 

2016 – 20 Agustus 2016, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 

444 Bandung,  Jawa Barat. Pada pelaksanaan kerja praktik ini, Penulis 

di berikan sebuah proyek, yaitu membuat aplikasi inventaris dan 

peminjaman perpustakaan berbasis Web. Dalam pengerjaan proyek, 

penulis menggunakan MYSQL sebagai database, kemudian 

pengkodean menggunakan PHP, desain web menggunakan 

pengkodean CSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Dasar Teori 

3.1.2.1 MYSQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau 

software sistem manajemen basis data SQL atau  DBMS 

Multithread dan multi user. MySQl sebenarnya merupakan 

turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara 
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mudah dan otomatis. MySQL diciptakan oleh Michael 

"Monty" Widenius pada tahun 1979, seorang programmer 

komputer asal Swedia yang mengembangkan sebuah sistem 

database sederhana yang dinamakan UNIREG yang 

menggunakan koneksi low-level ISAM database engine 

dengan indexing. 

Kelebihan dari MYSQL adalah : 

 Free atau gratis sehingga MySQL dapat dengan mudah 

untuk mendapatkannya. 

 MySQl stabil dan tangguh dalam pengoperasiannya 

 My SQl mempunyai sistem keamanan yang cukup baik 

 Sangat mendukung transaksi dan mempunyai banyak 

dukungan dari komunitas 

 Sangat fleksibel dengan berbagai macam program 

 Perkembangan dari MySQl sangat cepat. 

Sementara itu , kelemahan dari MYSQL adalah : 

 Kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman seperti 

Visual basic atau biasa kita kenal dengan sebutan VB, 

Foxpro, Delphi dan lain-lain sebab koneksi ini 

menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan 

koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. 

 Data yang dapat ditangani belum besar dan belum 

mendukung widowing function. 

3.1.2.2 PHP 

PHP adalah sebuah kepanjangan dari Hypertext 

Preprocessor, PHP Atau Hypertext Preprocessor ialah sebuah 

bahasa pemrograman yang berupa kode atau script yang bisa 

ditambahkan ke dalam Bahasa Pemrograman HTML, PHP itu 

sendiri sering kali digunakan untuk hal merancang, membuat 

dan juga memprogram sebuah website. PHP juga sangat sering 

https://rahman371.wordpress.com/2014/09/18/pengertian-dari-html/
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digunakan untuk membuat sebuah ataupun beberapa CMS, 

CMS ialah sebuah software atau perangkat lunak yang 

mempunyai kegunaan untuk memanipulasi semua atau 

beberapa isi dari sebuah halaman website. 

Saat ini PHP sangat populer dan menggantikan Perl 

yang sebelumnya juga popular sebagai bahasa scripting web. 

PHP telah menjadi modul Apache terpopuler melebihi 

FrontPage dan mod_perl. 

                      Kelebihan PHP: 

 Sangat Banyak Server-server website yang mendukung 

bahasa pemrograman PHP ini karena fungsinya yang 

bagus. 

 Bahasa Pemrograman PHP dapat digunakan dengan 

mudah oleh setiap Web Developer dikarenakan script dan 

kode-kode Bahasa PHP ini sangat mudah dipahami. 

 PHP merupakan Bahasa Pemrograman yang tidak pernah 

dan tidak akan pernah melakukan sebuah kompilasi 

didalam penggunannya. 

 PHP adalah Bahasa Pemrograman Komputer yang sering 

dan memiliki banyak refrensi dari segala sumber. 

 Bahasa Pemrograman PHP Bersifat Sumber Terbuka yaitu 

dapat digunakan di segala jenis mesin Seperti Unix, 

Windows, Linux, DLL. 

 Bahasa Pemrograman PHP Dapat menjalankan sebuah 

ataupun beberapa perintah dari suatu sistem. 

 PHP dapat dijalankan dan digunakan secara runtime 

melalui sebuah konsol. 

Kekurangan PHP : 

 PHP Tidak mengenal Package. 

 Jika tidak di encoding, maka kode PHP dabat dibaca 

semua orang & untuk meng encodingnya dibutuhkan tool 

dari Zend yang mahal sekali biayanya. 

 PHP memiliki kelemahan keamanan. Jadi Programmer 

harus jeli & berhati-hati dalam melakukan pemrograman 

& Konfigurasi PHP. 
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3.1.2.3 CSS 

CSS (Cascading Style Sheet) adalah salah satu bahasa 

desain web (style sheet language) yang mengontrol format 

tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan 

menggunakan penanda (markup language). Biasanya CSS 

digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan 

XHTML, tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk segala 

dokumenXML, termasuk SVG dan XUL bahkan ANDROID.  

 CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan 

tampilan dokumen yang meliputi layout, warna dan font. 

Pemisahan ini dapat meningkatkann daya akses konten pada 

web, menyediakan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam 

spesifikasi darisebuah karakteristik dari sebuah tampilan, 

memungkinkan untuk membagi halaman untuk sebuah 

formatting dan mengurangi kerumitan dalam penulisan kode 

dan struktur dari konten, contohnya teknik tableless pada 

desain web.  

CSS juga memungkinkan sebuah halaman untuk 

ditampilkan dalam berbagai style dengan menggunakan 

metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, in-

print, by voice, dan lain-lain. Sementara itu, pemilik konten 

web bisa menentukan link yang menghubungkan konten 

dengan file CSS.  

 Tujuan utama CSS diciptakan untuk membedakan konten 

dari dokumen dan dari tampilan dokumen, dengan itu, 

pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah 

dilakukan. Hal yang termasuk dalam desain web diantaranya 

adalah warna, ukuran dan formatting. Dengan adanya CSS, 

konten dan desain web akan mudah dibedakan, jadi 

memungkinkan untuk melakukan pengulangan pada tampilan-
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Gambar 3. 2 Flowchart 1 

tampilan tertentu dalam suatu web, sehingga akan 

memudahkan dalam membuat halaman web yang banyak, yang 

pada akhirnya dapat memangkas waktu pembuatan web.  

3.1.3 Perancangan Sistem 

Berikut ini adalah Perancangan Sistem dari Aplikasi yang penulis buat: 
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Gambar 3. 3 Flowchart 2 

Gambar 3. 4 Flowchart 3 
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Gambar 3. 5 Menu Login 

3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan 

Sebelum memulai pengerjaan proyek, penulis sudah berdiskusi 

bersama pembimbing lapangan tentang apa saja yang harus di buat pada 

proyek ini. Jadi, aplikasi yang di buat oleh penulis adalah untuk 

peminjaman buku perpustakaan. Aplikasi ini tertuju untuk Admin yang 

menjaga perpustakaan. Admin bisa melihat data, menambah data 

peminjaman, mengedit data peminjam, dan menghapus data peminjam. 

Penulis juga menambahkan fitur menarik berupa daftar buku perpustakan, 

jadi admin jg bisa melihat daftar buku, menambah daftar buku, mengedit 

data buku, dan menghapus daftar buku. 

3.2.1 Hasil Aplikasi 

Berikut adalah Screenshoot hasil aplikasi yang di buat oleh penulis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Gambar di atas menunjukan Menu Login. Di sini, admin harus 

melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan aplikasi 

ini. Admin hanya perlu memasukan Username dan Password. Jika 

admin belum memiliki ID, maka admin harus mendaftar terlebih 

dahulu. Di menu login terdapat tombol menuju menu daftar. 
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Gambar 3. 6 Menu Pendaftaran ID 

Gambar 3. 7 Menu Utama 

 

 

 

 

                                  

           

 

     

 

Kemudian, Gambar di atas menunjukan menu pendaftaran. Menu 

ini untuk pendaftaran ID admin. Disini admin harus mengisi nama, 

username, password. Setelah beres mendaftar, admin kembali ke 

menu login kemudian memasukan username dan password.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukan Menu utama dari aplikasi ini. Di menu 

ini terdapat menu Home, form peminjaman, dan daftar buku. Disini 

juga sudah di tampilkan daftar peminjam buku.                

    

 

 



15 
 

Gambar 3. 8 Edit Form 

Gambar 3. 9 Form Peminjaman 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Ini adalah tampilan Menu edit Form peminjaman. Admin bisa 

mengedit data peminjaman dengan mengganti nama, NIP, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Selanjutnya adalah menu Form Peminjaman. Menu ini untuk 

mengisi data peminjaman. 
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Gambar 3. 10 Daftar buku 

Gambar 3. 11 Tambah buku 

                                            

  

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

Berikut ini adalah menu daftar buku. Disini admin bisa melihat daftar 

buku yang terdapat di perpustakaan. Di menu ini, admin bisa 

mengedit data buku, menghapus data buku, melakukan pencarian 

daftar buku, dan menambah daftar buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah menu tambah buku. Disini menu ini, admin 

bisa menambah buku. 
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Gambar 3. 12 Edit daftar buku 

Gambar 3. 13 Hasil pencarian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukan edit daftar buku. 

 

 

 

                      

 

 

       

 

 

                   

    Gambar di atas adalah Tampilan pencarian pada daftar buku.                                               
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Perpustakaan adalah gudangnya ilmu pengetahuan, banyak ilmu yang bisa 

kita dapat dengan datang ke perpustakaan. Dengan membuat aplikasi inventaris 

dan peminjaman buku perpustakaan, dapat dengan mudah melakukan transaksi 

peminjaman buku di perpustakaan tanpa harus menulis secara manual di buku. 

Banyak sekali yang bisa di dapat dari kegiatan kerja praktik ini. Seperti 

membuat aplikasi inventaris dan peminjaman buku perpustakaan ini. Dengan 

langsung membuat dan merealisasikannya secara nyata, kita bisa mendapatkan 

pengalaman yang banyak dibandingkan hanya cuma sekedar teori saja. Dengan 

kita terjun langsung membuatnya, kita bisa mendapatkan pengalaman kerja 

nyata yang sangat berharga untuk kerja langsung kelapangan nanti. 

4.2 Saran 

Pada pelaksanaan Kerja praktik tahun ini sudah berjalan dengan 

semestinya. pembimbing lapangan dan pembimbing akademik sudah 

melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memberikan instruksi apa saja 

yang harus dilakukan oleh para peserta kerja praktik. Kemudian tugas yang di 

berikan oleh pembimbing lapangan sudah sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa.  

Saran dari penulis untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah tentang 

pemberitahuan jadwal presentasi yang dadakan. Seharusnya panitia 

pelaksanaan kerja praktik harus sudah menentukan kapan jadwal presentasi 

lebih awal agar mahasiswa tidak kaget dan siap saat melaksanakan presentasi. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

[1] https://id-id.facebook.com/KomputerDanJaringan/posts/276469735789843 

[2] https://dwikjegeg.wordpress.com/pemrograman-web-ii/pemrograman-web-  

tentang-kelebihan-dan-kekurangan-php/ 

[3] http://imaniania5.blogspot.co.id/2013/10/pengertiandefinisi-dan-fungsi-dari-css.h 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran A – Copy Surat Lamaran ke Perusahaan/Intansi 
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Lampiran B – Copy Balasan Surat Lamaran dari Perusahaan/Instansi 
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Lampiran C – Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan dari 

Perusahaan/Instansi 
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Lampiran D – Lembar Berita Acara Presentasi dan Penilaian Pembimbing 

Akademik    
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Lampiran E - Logbook 

 


