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Abstrak 

 

Marketing And Admission(MNA) merupakan sebuah departemen yang sering melakukan 

dinas ke luar kota untuk mempromosikan Universitas Ciputra kepada sekolah-sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, departemen MNA mempunyai bulan- bulan sibuk, 

yaitu mulai bulan agustus hingga bulan november. Bulan-bulan tersebut disebut bulan sibuk 

karena pada waktu itu SMA  –  SMA  mengadakan  expo  pendidikan  dan  mengijinkan pihak 

luar untuk memberikan presentasi atau penjelasan tetntang studi lanjut  ke murid-murid kelas 12. 

Pada bulan – bulan sibuk, kelompok yang dibentuk oleh departemen MNA sering sekali 

melakukan perjalanan dinas ke luar.   Jeda waktu antara satu perjalanan   dinas   dengan   

perjalanan   dinas   lainnya   sangat berdekatan sehingga Karyawan MNA mengalami kesulitan 

menyelesaikan  laporan  perjalanan  serta  penggunaan  anggaran biaya tepat waktu yaitu 

maksimal 3 hari. Kesulitan lain yang dihadapi   oleh   karyawan   MNA  yang   dinas   di   luar,   

adalah bagaimana mengetahui jumlah yang masih tersisa. 

Oleh karena itu , dalam penelitian ini dibuat sebuah aplikasi BlackBerry yang  

mempunyai fungsi mencatat segala pengeluaran anggaran biaya yang dilakukan selama 

perjalanan dinas. Dengan melakukan pencatatan pengeluaran selama perjalanan dinas, maka 

laporan yang biasanya dibuat setelah saat perjalanan dinas , dapat dilakukan selama perjalanan. 

Pencatatan pengeluaran anggaran biaya meliputi kapan pengeluaran dan berapa besar jumlah 

pengeluaran yang dilakukan serta nama acara dan tujuan. Aplikasi ini  juga  dapat  memberikan  

informasi  berapa  jumlah  anggaran biaya yang tersisa yang dapat dipakai. Setelah perjalanan 

dinas tersebut selesai, maka laporan  pertanggung-jawaban biaya juga akan   selesai.   Dengan   

begitu,   karyawan   MNA   tidak   lagi mempunyai kewajiban untuk membuat laporan 

pertanggung- jawaban anggaran biaya karena aplikasi ini akan men-generate secara otomatis ke 

dalam format yang telah ditentukan. 

 

Key Words: BlackBerry, Anggaran Belanja, personal, keuangan, pencatatan pengeluaran, 

laporan anggaran biaya, MNA,Marketing and Admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivan Sebastian Tjandra  Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia 

Rinabi Tanamal   

129 

 

Vol. 4, Nomor 1, Oct 2016 

 

1.   Pendahuluan 
 

Marketing And Admission(MNA) adalah sebuah departemen di Universitas Ciputra 

yang   sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota dengan tujuan mempromosikan 

Unversitas Ciputra kepada sekolah-sekolah khususnya sekolah yang berada di luar kota dan di 

luar pulau. Pada bulan – bulan tertentu seperti agustus, september, dan  oktober, karyawan 

atau anggota MNA sering melakukan  perjalanan  Dinas. Pada bulan-bulan tersebut, sering 

diadakan pameran pendidikan di berbagai tempat dan pada bulan tersebut  pula,  banyak  

sekolah  masih  memberikan  ijin  kepada pihak marketing untuk melakukan presentasi kepada 

kelas 12 atau 3  SMA  di  sekolah  tersebut.  Jika  telah  memasuki  bulan-bulan sibuk, 

karyawan departemen MNA sangat sibuk, pengerjaan laporan pertanggung-jawaban atau yang 

disebut Pertanggung- Jawaban Keuangan(PJK) yang seharusnya harus sudah diberikan kepada 

departemen Finance maksimal 3 hari setelah perjalanan dinas dilakukan, tidak dapat terwujud. 

Hal itu disebabkan karena antara perjalanan dinas yang satu dengan perjalanan dinas yang 

berikutnya  waktunya  sangat  berdekatan.  Karyawan  dari departemen MNA tidak dapat 

menyelesaikan pembuatan PJK tersebut dikarenakan jeda waktu antara satu perjalanan dinas 

dengan perjalanan dinas selanjutnya. PJK dibuat oleh anggota Marketing and 

Admission(MNA) yang mempunyai tugas sebagai ketua dari perjalanan dinas tersebut. Jumlah 

PJK tersebut harus dibuat sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjalanan dinas yang 

diadakannya tersebut. 

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan, masalah lain yang juga muncul yaitu 

tidak diketahuinya jumlah anggaran biaya yang masih belum terpakai atau yang masih tersisa 

dalam perjalanan dinas tersebut . Karyawan yang melakukan perjalanan dinas hanya menaruh 

uang atau anggaran perjalanan di sebuah amplop , bersama dengan nota atau bon dan tidak 

menghitung berapa sisa anggaran yang tersisa. Pertanyaan yang timbul dari permasalahan atau 

kesulitan yang terjadi pada departemen MNA khususnya para ketua perjalanan dinas yaitu 

bagaimana cara menolong atau membantu karyawan Marketing and Admission(MNA) untuk 

pembuatan laporan pertanggung-jawaban keuangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan 

oleh departemen Finance   dalam waktu maksimal 3 hari setelah perjalanan   dinas   selesai   

dilakukan   dan   mengetahui   jumlah anggaran  biaya  yang  tersisa  yang  masih  dapat  

dipakai  selama perjalanan   dinas   dilakukan.   Penelitian   ini   membuat   sebuah aplikasi 

berbasis BlackBerry yang dapat membuat laporan PJK dengan waktu yang relatif singkat dan 

mudah penggunaanya. Aplikasi  ini  dapat  membuat  sebuah  event,  dan  juga  mencatat segala  

pengeluaran  anggaran  biaya  yang  terjadi  pada  event tersebut , selama ketua perjalanan dinas 

atau ketua event menggunakan aplikasi ini. Setelah perjalanan dinas selesai dilakukan , aplikasi 

ini mempunyai fitur settle yang dapat men- generate secara otomatis yang menghasilkan sebuah 

laporan PJK yang siap di print. Selain itu, aplikasi ini mempunyai sebuah indikator berapa 

banyak sisa anggaran biaya yang masi dapat terpakai dalam perjalanan dinas tersebut. 

 

2.1 Blackberry 

 

Blackberry adalah sebuah smartphone yang diproduksi dan diperkenalkan pada tahun 

1999 oleh perusahaan RIM (Research in Motion). Fitur – fitur yang dimiliki oleh smartphone 

adalah fitur yang dapat digunakan untuk memaksimalkan dalam bekerja, seperti push email 
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secara real time. Push email secara real time sangat  penting  untuk  menerima  email  tepat  

waktu,  mengirim email dengan cepat sehingga client tidak perlu menunggu balasan yang  lama.  

Dengan  fitur  push  email  secara  real  time  ,  fitur tersebut menarik perhatian bagi pengusaha-

pengusaha yang memiliki mobilitas yang tinggi. Selain fitur push email , aplikasi Blackberry 

Messenger juga salah satu yang membuat orang menggunakan smartphone ini. Kedua fitur yang 

ditawarkan tersebut  membuat  beberapa  perusahaan  mengharuskan  anggota atau karyawan dari 

perusahaan tersebut menggunakan smartphone ini untuk mempermudah hubungan komunikasi 

baik antar sesama karyawan maupu juga karyawan dengan client perusahaan. 

 

2.2 Anggaran 

 

Setiap  perusahaan  baik  perusahaan  barang  atau  jasa  bahkan industri memiliki sebuah 

anggaran untuk menjamin kelangsungan dalam hal keuangan mereka. Anggaran berisi rencana-

rencana perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan  operasi 

perusahaan  dan  hasil aktual dari operasi tersebut dibandingkan dengan anggaran untuk 

mengendalikan jalannya   operasi   dan   menjamin   penggunaan   sumber   daya seoptimal 

mungkin , di mana hasil dari pengendalian ini akan digunakan untuk perencanaan anggaran 

periode berikutnya. Menurut kamus besar bahasa indonesia, anggaran memiliki 4 arti, perkiraan, 

perhitungan , taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode 

yang akan datang, dan rencana penjatahan   sumber daya yang dinyatakan dengan angka. 

 

s2.3 SQLite 
 

Sqlite merupakan sebuah library database yang bersifat mandiri , tidak menggunakan 

server , dan tidak memerlukan pengaturan. Sifat mandiri dari SQLite mengartikan bahwa 

SQLite ini membutuhkan hanya sedikit dukungan dari library eksternal atau dari sistem operasi. 

Selain itu, tidak menggunakan server berarti SQLite dapat melakukan perinta Write dan Read  

langsung ke file database tanpa perlu melalui penengah proses server. Serta tidak memerlukan 

pengaturan yang berarti bahwa SQLite ini tidak perlu melakukan installasi terlebih dahulu. 

 

 

3.Perancangan Dan Pengembangan Sistem 

 

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Pada gambar 3.1 menunjukkan hubungan antar entiti di dalam database. Untuk tabel 

budget , berisi periode dan total serta id_budget.  Tabel  budget  merupakan  tabel  yang  diisi  

terlebih dahulu , dan menjadi kunci apakah tabel lainnya dapat diakses atau tidak. Untuk 

melihat apakah database telah dibuat, user dapat mengecek apakah tabel budget memiliki 

inputan atau tidak. Jika tidak, berarti program tidak dapat berjalan. Setelah tabel budget tidak  

kosong,  user  dapat  membuat  inputan  untuk  tabel  pos di mana terbagi menjadi 2 pos secara 

default yaitu pos “Road Show” dan pos “Pameran / Site Promotion / Event”. Barulah setelah itu 

, user  dapat  membuat  event  baru.  Event  baru  tersebut  harus memilih  anggaran  biaya  pos  

mana  yang  akan  dipakai.  Setelah event dibuat, user memilih member yang akan ikut dalam 

event atau perjalanan dinas tersebut. Bila user tersebut belum pernah mengkuti event , ketua 
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perjalanan dinas dapat membuat member baru. Setelah semua telah diinputkan, maka user dapat 

memulai menggunakan fitur utama dari aplikasi ini yaitu mencatat pengeluaran anggaran biaya 

yang dilakukan. 

 
 

Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram 
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3.2 Use Case Diagram 

 

3.2.1 Use Case Admin 

 

 
Gambar 3.1 : Use Case Diagram Admin 

 

Pada  gambar  3.1  menunjukkan  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh admin dalam sistem ini. 

Admin memiliki fitur login dan logout, create budget dan create pos. Semua fitur ini dibuat di 

website berbasis PHP. Dengan adanya fitu ini, admin dapat membuat anggaran biaya tahunan 

baru dan menetapkan jumlah anggaran biaya pada masing-masing pos yang akhirnya akan 

digunakan dalams setiap perjalanan dinas. 

 

3.2.2 Use Case User 

 

Pada gambar 3.2 menunjukkan beberapa fitur yang dapat digunakan dalam aplikasi 

BlackBerry ini. User dapat membuat sebuah acara baru , yang berisi tanggal, kota, jenis pos yang 

akan dipakai serta jumlah anggaran biaya untuk perjalanan dinas tersebut. Setelah membuat 

sebuah acara baru, user diharuskan untuk memilih anggota siapa saja yang akan ikut dalam acara 

atau perjalanan  dinas  tersebut.  Setelah  semuanya  telah  diisi  ,  user sudah  dapat  mulai  

menggunakan  aplikasi  ini  untuk  mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Jika ada 

kesalahan pada pemasukkan  pengeluaran,  user  dapat  mengubah  bahkan menghapus 

pengeluaran tersebut. Setelah semuanya telah dicatat, user dapat meng-settle yang berfungsi 

untuk membuat sebuah laporan PJK yang siap di print. 
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Gambar 3.2 : Use Case Diagram Ketua Perjalanan 

 

4.    Implementasi dan Pengujian Sistem 
 

4.1          Implementasi 

 

4.1.1       Perangkat Keras 
 

Blackberry Bold 9780 akan digunakan sebagai perangkat untuk menjalankan  aplikasi  

ini.  Blackberry  Bold 9780    memiliki    Operating    System    versi 6.0.666, dengan Memorry 

Card sebesar 2GB. Blackberry Bold 9780 juga dilengkapi modul Wi-Fi     yang dapat 

membantu dalam mempercepat Sync secara online. 

 

4.1.2       Web Server 
 

Aplikasi ini membutuhkan sebuah web server yang digunakan untuk menyimpan data 

secara online melalui fitur Sync yang ada. Web server memakai teknologi PHP yang memiliki   

method   untuk   meng-insert   dan meng-update database yang sudah ada. 

 

4.1.3       Database 

 

4.1.3.1    MySQL 

 

Untuk menyimpan data di web   server,   digunakan   MySQL yang merupakan database 

open source. 
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4.1.3.2    SQLite 
 

Untuk menyimpan data di device,   digunakan   SQLite   yang dapat  terinstall  di 

Blackberry Device. Penggunaan SQLite ini bertujuan agar aplikasi tetap bisa dipakai walaupun 

sedang tidak ada jaringan internet. 

 

4.1.4       Bahasa Pemrograman 

 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA Micro Edition, dan 

juga IDE dari Blackberry. Selain itu, bahasa pemrograman PHP digunakan untuk membuat web 

server. 

 

4.2 Pengujian Fitur 

 

 

Gambar 4.1 : fitur login 

 

Tampilan  pada  halaman  login ditunjukkan seperti pada gambar 4.1 dan pengujian 

skenario ditunjukkan pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 : skenario login 

Fitur # 1 

Nama Fitur Login 

Tujuan Untuk keamanan penggunaan aplikasi 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1)                 user 

memasukkan 

username     dan 

password  sesuai 

data   yang   ada dan   

yang  telah 

dimasukkan    ke 

dalam database 

User     berhasil 

melakukan 

login           dan 

melanjutkan  ke 

screen berikutnya. 

“Success”     user 

berhasil melakukan  

login dan  

melanjutkan ke          

halaman berikutnya 

“Failed”       user 

tidak       berhasil 

melanjutkan    ke 

halaman berikutnya 

karena user salah 

memasukkan 

username     atau 

password. 

2) user menekan 

tombol login 

 

 

 

 
Gambar 4.1 : fitur create new event 

 

Tampilan pada halaman create new event ditunjukkan seperti pada gambar 4.2 dan 

pengujian skenario ditunjukkan pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 : skenario create new event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : fitur choose member 

 

Tampilan pada halaman choose member ditunjukkan seperti pada gambar 4.3 dan 

pengujian skenario ditunjukkan pada tabel 4.3 

 

 

 

Fitur # 2 

Nama Fitur Create New Event 

Tujuan Membuat Event Baru 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1)    memasukkan 
nama          event, memilih     

pos, memasukkan kateogori 

wilayah, memasukkan 

jumlah  anggaran untuk         

event tersebut 

User   berhasil 
membuat 

event baru 

yang akan 

disimpan di 

database 

“Success”      user 
berhasil membuat event  

baru  yang akan  

dimasukkan ke  database, 

user melanjutkan     ke 

halaman berikutnya. 

“Failed”  user tidak 

berhasil membuat dan 

memasukkan 

event     baru     di dalam 

database,user 

tidak            dapat 

melanjutkkan   ke 

halaman berikutnya. 

2)  user  menekan 
tombol next 
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Gambar 4.4 : fitur create new expense 

 

Tampilan pada halaman create new expense ditunjukkan seperti pada gambar 4.4 dan 

pengujian skenario ditunjukkan pada tabel 4.4 

 

 

 

Fitur # 3 

Nama Fitur Create Member Join Event 

Tujuan Menginputkan    member    yang    ikut 

dalam perjalanan dinas 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1)              user 

memilih 

dengan      cara men-centang 

nama  member yang          

ikut dalam perjalanan dinas 

User       

berhasil 

memasukkan 

data ke 

database 

“Success”      user 

berhasil memasukkan data 

member       siapa saja    

yang    ikut dan           

tanggal dimulai         serta 

berakhir      event tersebut 

ke dalam database. 

“Failed” user tidak berhasil 

membuat dan memasukkan 

data member   siapa saja  

yang  ikut dan tanggal 

dimulai serta berakhir event 

tersebut ke dalam database. 

2)              user 

menekan tombol  next  , user   

mengisi tanggal   mulai dan     

berakhir event, kemudian 

user menekan tombol next 

Tabel 4.3 : skenario choose member 
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Gambar 4.5  : fitur edit expense 

 

Tampilan pada halaman edit expense ditunjukkan seperti pada gambar 4.5 dan 

pengujian skenario ditunjukkan pada tabel 4.5 

Fitur # 4 

Nama Fitur Create New Expense 

Tujuan Membuat Pengeluaran Baru 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1)          memilih 
menu    option add new 

expense di halaman list 

expense 

2)                 user 

memasukkan nama         

acara, jumlah pengeluaran, 

jenis 

pengeluaran dan tanggal 

pengeluaran 

3) user menekan tombol 

add 

user      berhasil
membuat 

pengeluaran 

baru   dan   

data tersebut 

disimpan 

dalam 

database. 

“Success”     user 
berhasil membuat 

pengeluaran baru dan       

disimpan dalam database 

“Failed”       user tidak       

berhasil membuat 

pengeluaran baru dan   data   

tidak disimpan   dalam 

database. 

Tabel  4.4 : skenario create new expense 
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Fitur # 5 

Nama Fitur Edit  Expense 

Tujuan Merubah    Pengeluaran    yang    telah 
dibuat 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 
1) user memilih 
pengeluaran yang           

akan dirubah      pada 

daftar pengeluaran 

2)   user menekan 

tombol menu Blackberry 

dan memilih update 

3) user merubah data 

yang sudah tersimpan di 

database lalu menekan 

tombol update 

User      
berhasil 
melakukan 

perubahan  

pada 

pengeluaran 

yang          

telah dibuat 

sebelumnya 

“Success”     user 
berhasil melakukan 

perubahan     data baik  

di  halaman list    

pengeluaran maupun        

di database 

“Failed”       user tidak    

berhasil melakukan 

perubahan     data baik  

di  halaman list    

pengeluaran maupun        

di database 

 

Tabel  4.5  : skenario edit expense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 : fitur delete expense 

 

Tampilan pada halaman delete expense ditunjukkan seperti pada gambar 4.6 dan 

pengujian skenario ditunjukkan pada tabel 4.6 
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 Tabel  4.6 : skenario delete expense 

 

Fitur # 6 

Nama Fitur Delete  Expense 

Tujuan Menghapus  Pengeluaran  yang  telah 

dibuat 
Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1) user memilih 
pengeluaran yang         
akan dirubah      pada 

daftar pengelua 

User      berhasil 
menghapus data 
baik     di     list 
pengeluaran 

dan     juga     di 

database 

“Success”     user 
berhasil melakukan 
penghapusan 
pengeluaran  di list 

pengeluaran dan di 

database 

“Failed”       user 

tidak       berhasil 

melakuka 

2)  user menekan 
tombol menu Blackber 

 

 

 

 

Gambar 4.7 : fitur settle 

 

Tampilan  pada  halaman  settle ditunjukkan seperti pada gambar 4.7 dan pengujian 

skenario ditunjukkan pada tabel 4.7 
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Fitur # 7 

Nama Fitur Settle 

Tujuan Membuat PJK berupa file PDF 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 

1)                  user 
mengarahkan   ke arah 

tab settle 

User   berhasil 
membuat 

sebuah       file 

pdf yang siap 

untuk di print 

“Success”      user 
berhasil membuat sebuah 

file PJK dalam bentuk pdf 

yang   dikirimkan di alamat 

email yang telah diisi 

“Failed”  user tidak berhasil 

membuat sebuah file PJK 

dalam bentuk pdf yang 

dikirimkan di alamat email 

yang telah diisi 

2)                  user 
memasukkan 

alamat email 

3)  user  menekan 
tombol settle 

Tabel  4.7 : skenario settle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 : fitur sync 

 

Tampilan pada halaman sync ditunjukkan seperti pada gambar 4.8 dan pengujian 

skenario ditunjukkan pada tabel 4.8 
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Fitur # 8 

Nama Fitur Sync 

Tujuan Melakukan  Backup  untuk  mencegah 
kehilangan data 

Peran 

Pengguna 

Ketua Perjalanan Dinas 

Step Expected 

Result 

Met 

Expectations 
1)               user 
menekan 

tombol     menu 

Blackberry 

2) user memilih dan 

menekan menu item 

Sync 

3)  user menekan 

tombol settle 

User      berhasil 
melakukan 

sinkronisasi antara 

data yang ada   di   

SQLite dengan        

data yang     ada     

di MySQL 

“Success”     user 
berhasil 

melakukan 

sinkronisasi 

“Failed”        user 

tidak        berhasil 

melakukan 

sinkronisasi 

 

Tabel  4.8 : skenario sync 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Pengujian Kepuasan Pelanggan 

 

4.5.1 Tujuan Pengujian 

 

Untuk mengetahui kepuasan anggota MNA dalam menggunakan aplikasi yang telah dibuat ini. 

 

4.5.2 Metode Pengujian 

 
Metode  dalam  pengujian  ini  menggunakan  metode  wawancara yang  dilakukan 

secara  langsung  terhadap  anggota  departemen MNA. 

 

4.5.3 Responden Pengujian 
 

Responden  berjumlah  4  orang  anggota  MNA  yaitu ketua departemen MNA, 

Administrator departemen MNA, sekertaris anggota MNA dan seorang anggota departemen 

MNA yang melakukan perjalanan dinas. 
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Jenis Aspek No Pertanyaan yang diajukan 

Sistem    kerja 
aplikasi 

1 Bagaimana  alur  program  dari  aplikasi 
yang telah dibuat? 

 2 Apakah  fitur  dari  pembuatan  sebuah 
perjalanan dinas sesuai dengan apa yang 

diminta? 

 3 Apakah       fitur       dari       pencatatan 
pengeluaran yang dilakukan untuk perjalanan 

dinas sesuai dengan yang dibutuhkan? 

 4 Apakah  hasil  dari  PJK  yang  dibuat 
sesuai dengan format yang diminta? 

 
 

4.5.4 Panduan Wawancara Pengujian 

 

Tabel 4.9 : panduan wawancara 
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4.5.5 Hasil Wawancara Pengujian 

 

Tabel 4.10 : hasil wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Aspek No Jawaban 
Sistem   kerja 
aplikasi 

1 Ketua  Perjalanan  Dinas  departemen 

MNA: 
Sangat    memudahkan,    karena    tidak 
terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan  untuk  

menjalankan  aplikasi ini  dalam  membuat  hasil  akhir  

yaitu PJK. 

Administrator departemen MNA: Cukup mudah dan 

efisien , waktu yang diperlukan sangat singkat . 

Sekertaris departemen MNA : Pencatatan  pengeluaran  

sangat  mudah dilakukan       karena       semua       yang 

dibutuhkan dan apa yang ada di dalam program tersebut 

sangat tepat. 

Ketua Departemen MNA: 
Sangat  bagus  dan  sesuai  dengan  yang 
diminta, PJK sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 

 2 Ketua  Perjalanan  Dinas  departemen 

MNA: 
Untuk membuat perjalanan dinas, sangat 
sesuai karena hanya menentukan kota yang akan dituju , 

anggota yang berpartisipasi  dan  periode  dari perjalanan 

dinas tersebut. 

Administrator departemen MNA: Sangat  cepat  dalam  

membuat  sebuah perjalanan dinas 

Sekertaris departemen MNA : Semuanya sangat tepat 

untuk membuat sebuah perjalanan dinas. 

Ketua Departemen MNA: 
Efisien   dan   efektif   terutama   dalam 
memasukkan sebuah perjalanan dinas, seperti diharuskan 

untuk mengisi data yang tepat untuk membuat perjalanan 

dinas tersebut. 
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 3 Ketua  Perjalanan  Dinas  departemen 
MNA: Sangat  tepat  dan  memudahkan  karena 
apa yang harus diisi sangat sedikit dan jelas. 

Administrator departemen MNA: 
Data  yang  harus  diisi  memang  sesuai 
dengan apa yang harus ada di PJK. 

Sekertaris departemen MNA : 
Efisien dan efektif dalam memasukkan 
sebuah pengeluaran , terlebih dapat diubah  ketika  ada  

salah  pemasukkan data yang salah. 

Ketua Departemen MNA: 
Sesuai    dengan    apa    yang    diminta 
sebelumnya. 

 4 Ketua  Perjalanan  Dinas  departemen 

MNA: 
Sangat   sesuai   dengan   format   yang 
diminta. 

Administrator departemen MNA: Sangat   sesuai   

dengan   format   yang diharuskan 

Sekertaris departemen MNA : 
Format PJK yang dihasilkan sangat baik 
,  terlebih  lagi  dokumen  tersebut  siap untuk di print 

Ketua Departemen MNA: 
Sangat bagus dan sesuai. 

 

 

5 Penutup 
 

5.1          Kesimpulan 

 

Dari  hasil  perancangan  dan  pembuatan aplikasi Blackberry ini, bisa disimpulkan bahwa 

aplikasi ini bisa membantu dalam pembuatan PJK dengan requirement dasar pembuatan PJK 

yang diminta oleh pihak departemen Marketing and Admission(MNA). 

 

5.2          Saran 

 

Beberapa  saran  dalam  pengembangan  lebih lanjut untuk aplikasi ini yaitu : 

 

1. Penambahan fitur untuk penamaan dokumen PJK yang akan dikirim. 

2. Pemberian tanda batas berupa .(titik) pada kelipatan angka ribuan. 

3. Aplikasi ini dapat digunakan di platform lain selain platform Blackberry. 

4. Aplikasi ini dibuat dalam beberapa version sesuai dengan teknologi yang dapat digunakan 

pada setiap tingkat operating system Blackberry. 
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