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Abstrak-UP. Gresik PT. PJB merupakan salah satu unit 
pembangkit yang mengoperasikan jenis pembangkit PLTU 
dan PLTGU. Dalam memproduksi listrik UP Gresik 
menggunakan peralatan dan bahan yang mempunyai 
potensi bahaya tinggi. Karena itu diperlukan suatu kajian 
untuk mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja 
dengan melakukan proses pelaksanaan ijin kerja, guna 
mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja 
dengan membangun sebuah sistem informasi manajemen 
work permit. Sistem ini merupakan sistem informasi 
manajemen berbasis Web yang dibuat menggunakan 
database server MySQL dan PHP sebagai bahasa 
pemrograman, sistem ini dilengkapi juga dengan Job Safety 
Analysis yang memberikan informasi kepada pekerja 
mengenai urutan langkah kerja, peralatan, potential hazard 
dan rekomendasi dari potential hazard di setiap langkah 
kerja. Pembuatan sistem informasi manajemen ini dimulai 
dengan perancangan E-R Diagram, perancangan tabel-tabel 
yang diperlukan untuk membentuk sebuah database dan 
merancang interface. Dalam penelitian ini pengujian 
database dilakukan dengan menggunakan 2 komputer yang 
terdiri dari server dan client, selain itu juga dengan 
melakukan pencetakan dokumen work permit. Dengan 
penerapan sistem informasi manajemen ini diharapkan 
dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan 
ditempat kerja. Dan sistem informasi ini dapat 
mempermudah proses penerimaan permit ke divisi-divisi 
yang ada dan diberikan dokumentasi terhadap work permit 
yang telah disahkan. 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, work permit, 
E-R Diagram,  PHP, MySQL,  Job Safety Analysis 

I. PENDAHULUAN 

UP. Gresik, PT. PJB dalam melaksanakan proses ijin 
kerja atau yang dikenal dengan work permit selama ini 
masih dilakukan secara manual dan form untuk permit 
itu sendiri tidak dibedakan menurut jenis pekerjaannya. 
Sehingga potensi bahaya yang terdapat dalam 
pelaksanaan ijin kerja belum bisa di minimalisir. 
Pentingnya diperlukan work permit karena jika Work 
Permit tidak disahkan maka proses pekerjaan tidak dapat 
dilaksanakan. 

Dibuatlah sebuah sistem informasi pengambilan 
keputusan pelaksanaan ijin kerja dan pemenuhan 
persyaratan keselamatan kerja, maka bentuk pembuatan 
work permit dibuat lebih efektif dan efisien dengan suatu 
sistem manajemen Work Permit. Salah satu keunggulan 
sistem informasi manajemen work permit adalah secara 
langsung dapat mendistribusikan form work permit ke 
departemen terkait. Selain itu sistem informasi work 

permit diserti dengan Job Safety Analysis sehingga 
pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai urutan kerja 
yang benar dan mengetahui potensi bahaya yang ada 
pada saat melakukan setiap langkah kerja.  

I.1 Ijin Kerja (Work Permit) 

Tempat kerja yang mempunyai risiko kecelakaan 
lebih besar seperti tempat kerja yang menyimpan bahan 
kimia yang mudah meledak dan terbakar, tempat kerja 
yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, dan 
tempat kerja tertutup perlu dilakukan tindakan preventif 
yang lebih ketat dengan menerapkan prosedur kerja 
khusus. 

Komunikasi penting untuk keselamatan dan 
kesehatan pekerja. Sehingga dikenal 2 macam 
komunikasi yaitu komunikasi secara lisan berupa 
perintah-perintah dan komunikasi secara tertulis dalam 
bentuk Work Permit.  

I.1.1 Tujuan Sistem Ijin Kerja 

Tujuan pemberlakuan sistem Ijin Kerja adalah : 

1. Agar pengawas suatu tempat kerja memahami 
pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam lokasi 
tanggung jawabnya, meliputi tipe pekerjaan, jumlah 
tenaga kerja yang dipekerjakan dan peralatan yang 
digunakan. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah 
pencegahan, dan apabila timbul suatu keadaan darurat 
bisa segera diambil langkah yang tepat untuk 
mengatasi keadaan. 

2. Agar pekerja yang ditugaskan melakukan pekerjaan 
berbahaya tahu akan resiko bahaya yang ditimbulkan, 
mengetahui prosedur kerja yang aman dalam 
melakukan pekerjaan tersebut, dan menggenakan alat 
perlindungan diri yang sesuai, serta semua peralatan 
yang digunakan harus benar-benar aman dan sesuai 
dengan tipe pekerjaan. 

3. Melalui sistem Work Permit bahaya yang mengancam 
jiwa manusia dan aset perusahaan dapat diidentifikasi 
dan dikendalikan melalui serangkaian pengecekan 
terhadap lokasi, bahan, proses, instalasi, serta 
lingkungan kerja dan menentukan kualifikasi orang 
yang akan melaksanakan pekerjaan. 

I.1.2 Proses Ijin Kerja 

Untuk pekerjaan yang memerlukan Work Permit, 
terlebih dahulu dibuat rencana kerja. Dalam membuat 
rencana kerja pengawas pelaksana berkonsultasi dengan 
bagian kesealamatan kerja yang bertanggung jawab 
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terhadap lokasi pelaksanaan pekerjaan agar dapat 
diketahui jumlah pekerja, jenis peralatan yang akan 
digunakan, dan lama waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Ada suatu praktek yang kurang baik, yaitu pemberian 
blanko kosong Work Permit untuk keperluan lapangan 
tanpa pemeriksaan yang teliti. Keadaan ini dapat 
membawa keadaan berbahaya yang menimbulkan 
kecelakaan kerja. Work Permit sebaiknya disiapkan satu 
persatu, dan masing-masing jenis pekerjaan berbahaya 
harus dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Work Permit sangat penting artinya jika pekerjaan 
dilakukan oleh subkontraktor dan tenaga kerja yang 
bekerja pada sub kontraktor yang biasanya tidak 
mengenal dengan baik lingkungan tempat kerjanya, maka 
melalui Work Permit yang ada subkontraktor akan tahu 
dan mampu mengarahkan pekerjanya pada langkah kerja 
yang seharusnya. 

I.1.3 Tipe Ijin Kerja 

Ada berbagai macam tipe Work Permit antara lain : 

1. Ijin kerja pekerjaan dingin 
Contoh-contoh pekerjaan dingin antara lain 

pekerja bawah tanah dan gudang penyimpanan pada 
suhu dingin. Usaha untuk mengontrol suhu sebagai 
usaha pencegahan adalah sebagai berikut : 
a. Selalu menjaga agar kondisi udara ruangan dan 

suhu agar selalu mengalir. 
b. Meningkatkan temperatur sampai kesuhu normal 

atau suhu yang diterima pekerja. 
c. Mengontrol pergerakan udara ruangan. 
d. Menjaga agar selalu tetap kering. 
e. Pekerja sebaiknya telah di latih terlebih dahulu. 
f. Makan dan minum yang cukup. 
g. Mempersiapkan perlatan medis/P3K yang sesuai. 

2. Ijin kerja pekerjaan panas 
Pekerjaan panas adalah segala jenis proses 

kegiatan kerja yang menghasilkan api, percikan 
bunga api atau menghasilkan panas [1]. Umumnya 
perusahaan membuat ijin kerja untuk sistem 
pekerjaan panas. Prosedur ijin kerja harus dibawa 
ketika akan melakukan dan selesai melakukan 
pekerjaan selain itu segala tindakan pencegahan 
terhadap potensi bahaya pekerjaan harus dibawa. 
Contoh-sontoh pekerjaan panas misalnya pengelasan,  
pembakaran/pemanasan, penggerindaan logam 
ferrous, pemotongan oxyacetylene, dan lain-lain 

3. Ijin kerja pekerjaan penggalian 
Pekerjaan penggalian adalah segala jenis 

pekerjaan penggalian dan  kegiatan pembuatan 
selokan. Sebelum memulai pekerjaan penggalian 
sebaiknya mengetahui kondisi cuaca dan mengecek 
semua kondisi kabel yang ada dibawah tanah agar 
pada saat proses penggalian tidak merusak kabel atau 
sistem yang ada didalamnya. Identifikasi yang perlu 
dilakukan sebelum melakukan penggalian adalah : 
a. Dimana lokasi penggalian berlangsung. 
b. Tipe dan kondisi tanah. 
c. Peralatan dan material/bahan kimia yang akan 

digunakan . 
d. Memberi penandaan sistem proteksi dan peralatan 

yang digunakan dan prosedur tanggap darurat. 
e. Panjang dan dalam dari galian 

4. Ijin kerja pekerjaan ruang terbatas 
Confined Space adalah suatu ruangan yang 

mempunyai keterbatasan  ukuran  untuk  keluar 
masuk dan bukan tempat kerja  yang  digunakan  
secara terus  menerus  dan mengandung potensi 
bahaya kekurangan atau kelebihan oksigen dan  gas  
atau  uap  beracun  dan atau mudah terbakar/meledak, 
beracun/toksik, kadar oksigennya kurang dari 17% 
[2]. 

Contoh-contoh Confined Space misalnya tangki 
penyimpanan (Storage Tank), Silo, Ketel Uap 
(Boiler), palka kapal, aluran air kotor (sewer) dan 
lain-lain. 
Ciri-ciri dari Confined Space adalah antara lain : 

a. Harus dapat dimasuki manusia (body) 
b. Tidak untuk dilakukan pekerjaan terus-menerus (8 

jam kerja) 
c. Meskipun kecil harus dapat masuk dan keluar 

dengan akses terbatas. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum 
memasuki Confined Space sebagai berikut : 

a. The Entry Permit / ijin masuk 
b. Personenel’s / perorang 
c. Hazard Assesment, Air Monitoring, and 

Controlling the Hazard 
d. Personal Protective Gear / peralatan pelindung 

diri 
e. Emergency Retrievel and Fall Protection / 

pertolongan pada korban yang terjatuh 
f. Communication Procedur / prosedur yang jelas 
g. Emergency Provisions /perlengkapan pertolongan  

5. Ijin kerja pekerjaan bertegangan 
Pekerja yang bekerja menggunakan peralatan 

bertegangan yang berpotensi terhadap resiko bahaya 
listrik khususnya bahaya listrik kejut, efek medan 
listrik dan medan magnet. Banyak kecelakaan kerja 
akibat bahaya listrik terjadi karena pekerja tidak 
mengetahui aliran listrik yang ada, tidak mengetahui 
cara penggunaan perlatan, pekerja tidak mempunyai 
keahlian dalam melakukan pekerjaan listrik secara 
aman dan umumnya pekerja tidak menggunakan Alat 
Pelindung Diri yang sesuai dan layak. Sebelum 
pekerja melakukan pekerjaan bertegangan pekerja 
harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 
a. Mengenali jenis bahaya yang ada, dan 
b. Mengevaluasi jenis bahaya yang ada 

I.1.4 Cara Pelaksanaan Ijin Kerja 

Pelaksanaan Work Permit tergantung pada 
kompleksitas operasi perusahaan serta resiko yang ada. 
Tidak ada model standar yang bisa diberlakukan di 
semua tempat kerja. Dalam membuat desain sistem Work 
Permit yang perlu diingat adalah sistem harus 
mengandung prinsip umum namun fleksibel/luwes 
sehingga dapat diterapkan pada semua jenis pekerjaan 
yang berbahaya. 

Berikut adalah langkah dasar pelaksanaan Work 
Permit : 
1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan harus terperinci 

secara spesifik. 
2. Bahaya yang ada dalam pekerjaan agar dicantumkan 
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3. Isolasi yang perlu dilakukan, hubungan yang harus 
diputuskan dicantumkan dengan jelas dalam Work 
Permit. 

4. Peringatan yang perlu dicantumkan dalam ijin, serta 
pengujiannya. (Bisa dibuat ceklist) 

5. Batas waktu pengerjaan dan penanggung jawab 
pelaksana dilengkapi dengan jam tangan. 

6. Setelah semua dilaksakan dan penanggung jawab 
puas dengan segala persiapan yang tercantum dalam 
Work Permit, maka Pejabat yang diberi kewenangan 
menandatangani Work Permit. 

I.2 Job Safety Analysis (JSA) 

Job Safety Analysis adalah metode identifikasi yang 
digunakan untuk menganalisa kegiatan kerja yang 
dilakukan terhadap potensi bahaya yang dihadapi ketika 
menjalankan pekerjaan tersebut [3]. Selain itu Job Safety 
Analysis merupakan sebuah metode identifikasi yang 
efektif untuk membantu mengurangi atau menurunkan 
terjadinya insiden, kecelakaan atau bahkan cedera yang 
terjadi ditempat kerja. Job Safety Analysis dapat 
digunakan sebagai alat bantu yang dapat digunakan 
ketika dilakukan program pelatihan atau orientasi kerja 
pada pekerja yang baru magang. 

Form atau worksheet Job Safety Analysis setiap 
perusahaan dapat bermacam-macam namun tetap 
memiliki kesamaan dalam inti yang terkandung 
didalamnya. Selanjutnya melakukan identifikasi terhadap 
semua langkah kerja yang dilakukan, bahaya yang ada 
dan prosedur kerja aman sebelum memulai pekerjaan 
tersebut. Job Safety Analysis merupakan sebuah multi-
step process yang terdiri dari : 

� Basic Job Step 
Membagi sebuah pekerjaan kedalam urutan 

langkah-langkah kerja. Setiap kegiatan kerja terdiri 
dari beberapa runtutan gerakan-gerakan yang 
dilakukan. Setiap langkah kegiatan kerja diikuti oleh 
beberapa kegiatan kerja utama. 

� Equiment Tool 
Menentukan peralatan yang akan diguanakan 

dalam setiap aktivitas langkah-langkah pekerjaan. 

� Potential Hazard 
Melakukan identifikasi bahaya atau potensi 

bahaya pada setiap langkah-langkah kegiatan kerja. 
Segala kemungkinan sumber energi yang dapat 
memicu terjadinya kecelakaan harus diidentifikasi. 

� Recommended Safe Job Procedure 
Menentukan tindakan yang diberikan untuk 

mengeliminasi dan mengendalikan bahaya yang dapat 
mengarah pada timbulnya kecelakaan kerja, 
kerusakan lingkungan, atau kemunkinan terjadinya 
PAK (Penyakit Akibat Kerja) sesuai dengan langkah 
pada Basic Job Step dan potensi bahaya yang 
dimiliki. 

Job safety Analysis harus selalu ditinjau ulang, 
disetujui dan ditandatangani oleh supervisor sebelum 
melakukan pekerjaan. Dalam pembuatan Job Safety 
Analysis harus ada keterlibatan pihak terkait dalam 
menentukan urutan langkah kegiatan kerja yang 
dilakukan. 

 

Gambar 1. Job Safet Analysis Worksheet  
(Jefrey W Vincole,2006) 

I.2.1 Sistem Informasi Manajemen dan Basis Data 

Sistem informasi manajemen (SIM) dapat 
didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk 
suatu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama 
antara satu dengan yang lainnya dengan cara-cara 
tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 
menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian 
mengolahnya (processing), dan menghasilkan output bisa 
berupa dokumen dan sebagainya sebagai dasar bagi 
pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai 
nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat 
itu juga maupun di masa mendatang, mendukung 
kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, 
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan 
tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan [4]. 

Berdasarkan komponen fisik penyusunnya, SIM 
terdiri atas komponen berikut : 

1. Perangkat keras (hardware) 
Perangkat keras dalam SIM meliputi piranti-

piranti yang digunakan oleh sistem komputer untuk 
masukan dan keluaran (input/output device), memory, 
modem, pengolah (processor) dan piranti lainnya. 

2. Perangkat lunak (software) 
Perangkat lunak dalam Sistem Informasi 

Manajemen adalah berupa program-program 
computer yang meliputi sistem operasi (Operating 
System/OS), bahasa pemrograman (Programming 
Language) dan program-program aplikasi 
(Aplicatiuon). 

3. Berkas basis data (file) 
Berkas merupakan sekumpulan data dalam basis 

data yang disimpan dengan cara-cara tertentu 
sehingga dapat digunakan kembali dengan mudah dan 
cepat.  

4. Prosedur (procedure) 
Prosedur meliputi prosedur pengoperasian untuk 

SIM, manual, dan dokumen-dokumen yang memuat 
aturan-aturan yang berhubungan dengan sistem 
informasi dan lainnya. 

5. Manusia (brainware) 
Manusia yang terlibat dalam suatu SIM meliputi 

operator, programmer, system analyst, manajer 
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sistem informasi, manajer pada tingkat operasional, 
manajer pada tingkat manajerial, manajer pada 
tingkat strategis, teknisi, administrator basis data 
(Database Administrator/DBA), serta individu lain 
yang terlibat didalamnya. 

Basis data merupakan bagian penting dalam sebuah 
sistem informasi manajemen. Basis data dapat dipahami 
sebagai suatu kumpulan data terhubung (interrelated 
data) yang disimpan secara bersama-sama pada suatu 
media,  tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu 
suatu kerangkapan data (kalaupun ada maka kerangkapan 
data tersebut harus seminimal mungkin dan terkontrol 
(controlled redundancy)), data disimpan dengan cara-
cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan/ 
ditampilkan kembali. Data dapat digunakan oleh satu 
atau lebih program-program aplikasi secara optimal, data 
disimpan tanpa mengalami ketergantungan dengan 
program yang akan menggunakannya, data disimpan 
sedemikian rupa sehingga proses penambahan, 
pengambilan dan modifikasi data dapat dilakukan dengan 
mudah dan terkontrol.  

Basis data merupakan bagian terpenting dari sebuah 
SIM. Basis data dalam SIM dapat mempunyai peranan 
sebagai berikut : 

1. Basis data sebagai komponen penyusun SIM 
Basis data merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam sebuah SIM. Sebagai komponen 
penyusun SIM, maka keberadaan basis data dalam 
SIM mutlak harus ada. Suatu SIM tidak akan 
berfungsi, bahkan tidak akan terwujud tanpa 
melibatkan basis data. 

Hubungan antara SIM dan basis data di dalam 
SIM merupakan hubungan antara sistem dan 
subsistem. Dalam hal ini SIM adalah sebagai sistem 
karena memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan 
lebih kompleks, sedangkan basis data sebagai sub 
sistem karena menjadi bagian dari SIM. Basis data 
akan menjadi bahan baku dari SIM. 

2. Basis data sebagai infrastuktur SIM 
Basis data dan sistem manajemen basis data 

(Database Management System/DBMS) 
menyediakan suatu sarana infrastruktur kepada 
organisasi-organisasi sistem informasi yang dibangun 
[5]. Organisasi sistem informasi yang dimaksud 
adalah sistem pengolahan transaksi (Transaction 
Processing System/TPS), sistem informasi 
manajemen (Management Information System/MIS), 
sistem pendukung keputusan (Decission Support 
System/DSS), otomatisasi perkantoran (Office 
Automatitation/OA), dan sistem informasi eksekutif 
(Executive Information Syatem/EIS). 

3. Basis data sebagai sumber informasi bagi SIM 
Basis data mempunyai peran penting dalam SIM, 

yaitu sebagai sumber penyedia informasi utama untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi seluruh 
pemakai atau informasi bagi para pengambil 
keputusan. Dengan adanya keterkaitan antara data 
dan informasi, maka basis data berperan sebagai data 
dalam sistem pengolahan data.  

4. Basis data sebagai sarana mencapai efisiensi dari SIM 

Basis data dirancang dan dibangun dengan 
orientasi kebutuhan informasi bagi seluruh pemakai 
dalam sistem. Selain lengkap, basis data harus 
dirancang agar mudah digunakan, diakses dengan 
cepat, dapat digunakan dengan berbagai macam cara 
oleh banyak pemakai baik secara terpisah maupun 
bersama-sama, kerangkapan data minimal, dan 
menjaga integritas data di dalamnya. 

Penggunaan basis data akan memberikan banyak 
manfaat yang tidak mungkin diperoleh sebelumnya, 
utamanya dalam hal penggunaan pengguanaan waktu, 
kertas kerja, personalia, serta biaya. Dengan 
demikian, efisiensi SIM akan diperoleh berkat basis 
data yang disusun dengan baik dan benar.   

5. Basis data sebagai  sarana mencapai efektifitas SIM 
Basis data akan memeberikan dukungan bagi 

tercapainya efektifitas SIM, karena data-data yang 
disimpan sebagai file-file basis data hanya memuat 
data yang benar. Perangkat lunak pengelolaan basis 
data yang digunakan harus melewati proses uji yang 
panjang sehingga memberikan jaminan proses dapat 
dilakukan dengan benar, jaminan akurasi data, serta 
keandalan sistem secara keseluruhan. Dengan 
demikian, basis data dan DBMS yang ada di dalam 
SIM akan memberikan dukungan yang besar terhadap 
efektifitas SIM. 

I.3 Database Server MySQL 

MySQL adalah Relational Database Management 
System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di 
bawah lisensi GPL (General Public License). Di mana 
setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun 
tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed 
source atau komersial [6].  

MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu 
konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL 
(Structured Query Language). SQL adalah konsep 
pengoperasian database, terutama untuk 
pemilihan/seleksi dan pemasukan data, yang 
memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 
mudah secara otomatis. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat 
diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan 
proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user 
maupun program-program aplikasinya. Sebagai database 
server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 
dibandingkan database server lainnya dalam query data. 
Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single 
user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih 
cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat 
dibandingkan Interbase.  

I.3.1 Keistimewaan MySQL 

Sebagai database server yang memiliki konsep 
database modern, MySQL memiliki banyak sekali 
keistimewaan. Berikut ini beberapa keistimewaan yang 
dimiliki MySQL : 
1. MySQL memiliki kemampuan server multithread 

sehingga dapat menangani banyak permintaan 
(request) layanan secara bersamaan. 

2. Memiliki metode enkripsi yang baik. 
3. Mampu menangani data yang besar dan banyak. 
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4. Menggunakan autentikasi pengguna (user) dan kata 
sandi (pasword) sehingga menjadikannya lebih aman. 

5. MySQL  bisa didapat denan mudah dan gratis 
6. Selain itu MySQL dapat berjalan pada sistem operasi 

apapun 

7.  

I.3.2 Fitur MySQL 

MySQL AB, selaku pengembang utama terus 
berusaha untuk menambahkan fitur-fitur baru dalam 
MySQL untuk memenuhi tuntutan-tuntutan para 
pengguna database ini yang terus meningkat jumlahnya. 

Berikut ini fitur-fitur MySQL : 
- Subselect 

Subselect merupakan rangkaian select yang 
dikombinasikan pada query dalam level yang sama. 

- Foreign Key Constraint 
Atribut Foreign Key berfungsi untuk membuat 

batasan (Constraint) pada kolom di dalam tabel lain, 
dengan syarat kolom tersebut harus mempunyai 
hubungan dengan kolom primary key pada tabel lain. 

- Full Join 
Full Join adalah pengambilan data pada lebih dari 

satu tabel yang saling berhubungan tanpa 
menggunakan index. Normalnya untuk mendapatkan 
join dengan cepat memerlukan suatu index. 

- Stored Procedure 
Stored procedure merupakan sekumpulan 

pernyataan SQL yang ditempatkan pada server untuk 
dieksekusi. Dengan menggunakan stored procedure 
akan dapat meningkatkan kecepatan, karena database 
server terlebih dahulu akan melakukan perhitungan 
yang paling efisien sebelum menjalankan stored 
procedure.  

- View 
View merupakan objek database seperti tabel, 

namun secara fisik tidak memiliki data. Oleh karena 
itu, view juga disebut sebagai virtual table atau tabel 
palsu. Meski demikian, view juga dapat di-SELECT 
sebagaimana layaknya sebuah tabel.  

- Cursor 
Cursor memungkinkan query select menjadi 

nama dan individual untuk mendapatkan kembali 
hasil baris yang dibutuhkan oleh client. 

- Trigger 
Trigger berfungsi untuk memeriksa nilai dalam 

suatu record sebelum record tersebut disimpan dalam 
tabel, dengan kata lain trigger memanggil suatu 
fungsi pada saat tiap record mengalami perubahan. 

- Privileges (izin akses) 
Privileges merupakan sistem perizinan pada 

MySQL, izin akses ini sudah ada pada MySQL. 
Hanya saja, nantinya akan ada beberapa penambahan, 
seperti create temporary tables, execute, dan super. 

I.4 PHP 

PHP Hypertext Prepocessor merupakan bahasa 
berbentuk script yang di tempatkan pada server dan 
diproses di server. Hasilnya dikirimkan ke client, tempat 
pemakai menggunakan browser [7]. 

PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. PHP 
dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan 
terkini. Misalnya, kita bisa menampilkan isi database ke 
halaman Web. Pada prinsipnya, PHP mempunyai fungsi 
yang sama dengan script-script seperti ASP (Active 
Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl. 

I.4.1 Konsep Kerja PHP 

Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu 
halaman web oleh browser. Berdasarkan URL (Uniform 
Resource Locator) atau dikenal dengan alamat internet, 
browser mendapatkan alamat dari web server, 
mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan 
menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 
web server. Web server akan mencarikan berkas yang 
diminta dan memberikan isinya ke browser. Browser 
yang mendapatkan isinya segera melakukan proses 
penerjemahan kode HTML dan menampilkan ke layar 
pemakai. 

I.4.2 PHP dan Database 

Salah satu kelebihan dari PHP adalah mampu 
berkomunikasi dengan berbagai macam database yang 
terkenal. Dengan demikian, menampilkan data yang 
bersifat dinamis yang diambil dari database merupakan 
hal yang mudah untuk diimplementasikan. Itu sebabnya 
sering dikatakan bahwa PHP sangat cocok untuk 
membangun halaman-halaman web dinamis [8]. 

Pada saat ini PHP sudah dapat berkomunikasi dengan 
berbagai database meskipun dengan kelengkapan yang 
berbeda-beda. Beberapa diantaranya adalah : 

- dBASE (dBASE III +, Visual dBASE, Visual 
FoxPro, dan semacamnya)  

- DBM 
- FilePro (Personix, Inc) 
- Infomix 
- Ingres 
- Interbase 
- Microsoft Access 
- MSQL 
- MySQL 
- Oracle 
- Progres SQL 
- Sybase 

II. METODE 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan 
dan pembuatan database sistem informasi manajemen 
work permit adalah melakukan identifikasi masalah 
mengenai permasalahan yang terjadi dalam pembuatan 
work permit secara manual yang kemudian dapat 
dilakukan penetapan tujuan penelitian. Langkah 
selanjutnya adalah melakukan studi pustaka dan studi 
lapangan untuk melakukan penetapan dari perumusan 
masalah yang terjadi dalam penelitian. Dan dilakukan 
tahap pengumpulan data  dari hasil studi lapangan dan 
pustaka serta membuat Job safety Analysis. Tahapan 
selanjutnya adalah melakukan perancangan dan 
pembuatan sistem informasi manajemen work permit. 
Tahap ini membahas mengenai langkah-langkah 
perancangan dan pembuatan database mengenai sistem 
informasi manajemen work permit. Selanjutnya 
melakukan pengujian sistem informasi manejemen work 
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permit dari hasil perancangan dan dilakukan analisa hasil 
pengujian sistem informasi manajemen work permit [9]. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

III.1 Job Safety Analysis 

Pembuatan Job Safety Analysis dilakukan karena 
identifikasi potensial bahaya yang ada dalam pekerjaan 
maintenance belum dilaksanakan.  Pembuatan JSA 
difokuskan pada kegiatan maintenance yang mempunyai 
potensi bahaya yang kompleks dalam setiap langkah 
kerja. Pembuatan JSA diawali dengan mengurutkan 
langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan kegiatan 
maintenance. Selanjutnya dari langkah pekerjaan 
tersebut menentukan setiap peralatan yang digunakan 
dalam setiap langkah kerja. Kemudian dilakukan 
identifikasi potensial bahaya pada setiap langkah kerja. 
Tahap terakhir dalam pembuatan JSA adalah 
rekomendasi untuk tindakan pengendalian dalam 
menghadapi potensial bahaya yang ada dalam melakukan 
setiap langkah kerja. Contoh JSA untuk pelaksanaan 
kegiatan maintenance terdapat pada lampiran 1. 

III.2 Perancangan Desain Sistem Informasi Manajemen 
Work Permit 

Desain proses merupakan desain yang 
menggambarkan alur data yang terjadi pada sistem 
informasi manajemen yang akan dibuat. Desain proses 
nantinya akan digambarkan dalam bentuk flowchart. 
Untuk desain proses database nantinya akan 
digambarkan dalam bentuk E-R Diagram, sedangkan 
desain interface digunakan untuk memudahkan dalam 
pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen yang 
akan dibuat. Desain interface  berisi tentang tampilan apa 
saja yang digunakan dalam sistem informasi manajemen 
work permit yang akan dibuat. 

III.2.1 Desain Pengoperasian 

Desain pengoperasian ini adalah flowchart sistem 
informasi manajemen work permit kepada user. Desain 
ini berupa flowchart, maka desain yang akan dibahas 
adalah flowchart sistem informasi manajemen work 
permit. Berikut ini adalah flowchart sistem informasi 
manajemen work permit : 

 
Gambar 2. flowchart pengoperasian SIM workpermit 

III.2.2 E-R Diagram 

Perancangan dan penggambaran Entity-Relationship 
Diagram (E-R Diagram) merupakan langkah awal 
perancangan suatu sistem informasi manajemen database 
yang berbasis Relation Model. Manfaat E-R Diagram 
tersebut untuk mengetahui hubungan atau koneksitas 
antar data yang terdapat pada tiap-tiap tabel sehingga 
pembuatan E-R Diagram penting jika tidak dibuat maka 
relation model antar tabel yang digunakan tidak dapat 
dirancang dan akan mengalami kesulitan dalam 
perancangan sistem informasi manajemen tersebut. 
Sistem informasi manajemen work permit yang 
dirancang ini mempergunakan E-R Diagram seperti 
tergambar pada lampiran 2. 

Dari E-R Diagram pada Lampiran 2 terdapat 
beberapa macam relasi dan derajat relasi yang terbentuk 
antara lain : 
1. Relasi dengan derajat relasi 1-1 

Relasi dengan derajat relasi (nilai kardinalitas) 1 – 
1 yang terbentuk setelah membuat E-R Diagram 
antara lain : 
- Antara user_account dengan staf_K3 

Kerena setiap satu user_account hanya 
diperbolehkan dipunyai oleh satu staf_K3 dan 
setiap staf_K3 hanya diperbolehkan menjadi satu 
user_account 

2. Relasi dengan derajat relasi 1 – N 

Relasi dengan derajat relasi  (nilai kardinalitas) 
1 – N yang terbentuk setelah membuat E-R Diagram 
antara lain : 
- Antara staf_K3 dengan job_safety_analysis 

Karena  setiap orang staf_K3 hanya dapat 
menentukan satu job_safety_analysis dan setiap 
job_safety_analysis dapat ditentukan oleh banyak 
staf_K3 

- Antara staf_K3 dengan transaksi_work_permit 
Karena setiap seoarang staf_K3 hanya dapat 

melakukan transaksi_work_permit dan setiap 
transaksi_work_permit dapat dilakukan oleh 
semua staf_K3  

- Antara staf_K3 dan pengamanan_operasional_dan 
_tempat_kerja 

Karena setiap seorang staf_K3 hanya 
menyimpan satu transaksi  
pengamanan__operasional_dan _tempat_kerja 
dan setiap transaksi pengamanan_operasional_dan 
_tempat_kerja dapat disimpan oleh semua 
staf_K3. 

- Antara staf_K3 dan 
tindakan_pengamanan_khusus 

Karena setiap seorang staf_K3 hanya 
menyimpan satu transaksi 
tindakan_pengamanan_khusus dan setiap 
transaksi  tindakan_ pengamanan_khusus dapat 
disimpan oleh semua staf_K3. 

- Antara staf_K3 dan APD 
Karena setiap seorang staf_K3 hanya 

menyimpan satu transaksi APD dan setiap 
transaksi APD dapat disimpan oleh semua 
staf_K3. 



 

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah2011  C-17 

 

3. Relasi dengan derajat relasi N – N 
Relasi dengan derajat relasi  (nilai kardinalitas) 

N – N yang terbentuk setelah membuat E-R 
Diagram antara lain : 
- Antara staf_K3 dengan pekerja 

Karena setiap staf_K3 dapat memilih banyak 
pekerja dan satu pekerja dapat dipilih oleh banyak 
staf_K3 

- Antara staf_K3 dengan form_work_permit 
Karena setiap staf_K3 dapat menentukan 

banyak form_work_permit dan satu form_work-
permit dapat ditentukan oleh banyak staf_K3 

III.2.3 Relation Mapping 

Data dari E-R Diagram beserta hubungan antar data 
tersebut kemudian dipetakan ke dalam sebuah tabel. 
Selanjutnya tabel tersebut akan dijadikan sebuah 
database. Untuk mentransformasikan model data ke 
bentuk basic data fisik harus mengikuti aturan yang 
berlaku, aturan tersebut antara lain : 

1. Relasi dengan derajat relasi  1 – 1 yang 
menghubungkan dua himpunan   entitas   akan   
direpresentasikan   dalam   bentuk penyertaan 
atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah 
satu dari kedua himpunan entitas. 

2. Relasi dengan derajat relasi 1 – N yang 
menghubungkan dua himpunan     entitas,     akan     
direpresentasikan     kebentuk pencantuman atribut 
key dari himpunan entitas pertama (yang memiliki   
nilai   kardinalitas   1)   ke   tabel   yang   mewakili 
himpunan entitas kedua (yang memiliki nilai 
kardinalitas N). 

3. Setiap  himpunan  entitas  akan  diimplementasikan  
menjadi sebuah tabel 

4. Relasi dengan derajat relasi N – N yang 
menghubungkan dua himpunan   entitas   akan   
diwujudkan   dalam   bentuk   tabel khusus yang 
mewakili  field/foreign key  yang berasal dari key-key 
himpunan entitas yang menghubungkannya. 

Berdasarkan keempat aturan diatas dari E-R Diagram 
yang sudah dibuat dapat dibuat tabel antara lain : 
a. Tabel staf_K3 

Tabel staf_K3 merupakan hasil relationship 
antara entitas staf_K3 dengan entitas karyawan 
dengan nilai kardinalitas N-N. Tabel staf_K3 
merupakan  tabel  yang  berisi  tentang  segala 
informasi mengenai staf_K3 seperti id_pegawai dan 
nama. 

b. Tabel work permit_pekerja 
Tabel pekerja merupakan tabel hasil dari 

relationship antara entitas pekrja dengan entitas 
staf_K3 dengan nilai kardinalitas N – N. Tabel 
apd_title work_permit_pekerja merupakan tabel yang 
berisi data dari karyawan bagian maintenance 
berdasarkan bagian yang ada diperusahaan. Data 
yang direcord antara lain id_pegawai, nama, dan 
divisi. 

c. Tabel user_account 
Tabel user_account merupakan tabel hasil 

relationship antara entitas staf_K3 dengan entitas 
user_account dengan nilai kardinalitas 1-1. Tabel 

user_account merupakan tabel yang berisi tentang 
segala informasi mengenai operator yang berhak 
mengakases program sistem informasi manajemen 
work permit. Data yang direcord antara lain 
id_pegawai, id_user, username dan password. 

d. Tabel  job_safety_analysis 
Tabel job_safety_analysis merupakan tabel hasil 

relationship antara entitas staf_K3 dengan entitas 
job_safety_analysis dengan nilai kardinalitas 1-N. 
Tabel job_safety_analysis merupakan tabel yang 
berisi tentang segala informasi mengenai identifikasi 
bahaya pada saat melakukan kegiatan. Data yang 
direcord antara lain nama_pekerjaan dan bagian. 

e. Tabel  form_work_permit 
Tabel form_work_permit terbentuk karena adanya 

relation antara entitas staf_K3 dengan entitas 
form_work_permit dengan nilai kardinalitas yang 
terbentuk adalah N – N. Tabel form_work_ permit 
merupakan tabel yang berisi tentang segala informasi 
mengenai form ijin pekerjaan yang terdiri dari 
pekerjaan panas, ijin pekerjaan dingin, ijin pekerjaan 
penggalian, ijin pekerjaan daerah berketinggian, ijin 
pekerjaan daerah bertegangan, ijin pekerjaan ruang 
terbatas. Data yang direcord dalam tabel 
form_work_permit antara lain id_transaksi, work_id, 
pekerjaan_panas, pekerjaan_dingin, 
pekerjaan_ketinggian, confined_ spaces, pekerjaan 
_bertegangan, pekerjaan_ penggalian. 

f. Tabel transaksi_work_permit 
Tabel transaksi_work_permit terbentuk karena 

adanya relation antara entitas staf_K3 dengan entitas 
transaksi_work_permit dengan nilai kardinalitas yang 
terbentuk adalah 1 – N. Tabel transaksi_work_permit 
merupakan tabel yang berisi tentang segala informasi 
mengenai transaksi penyimpanan data work permit. 
Data yang direcord dalam tabel form_work_permit 
antara lain id_transaksi, work_id, work_order, 
tanggal_dan_jam, kesimpulan, ijin_pekerjaan. 

g. Tabel work permit_APD 
Tabel work permit_APD terbentuk karena adanya 

relation antara entitas staf_K3 dengan entitas work 
permit_APD dengan nilai kardinalitas yang terbentuk 
adalah 1 – N. Tabel work permit_APD merupakan 
tabel yang berisi tentang segala informasi mengenai 
transaksi penyimpanan record APD. Data yang 
direcord dalam tabel work permit_APD antara lain 
id_transaksi, APD. 

h. Tabel work permit_pengamanan_operasional 
_dan_tempat_kerja 

Tabel work permit_pengamanan_operasional_ 
dan_tempat_kerja terbentuk karena adanya relation 
antara entitas staf_K3 dengan entitas work 
permit_pengamanan_operasional_dan_tempat_kerja 
dengan nilai kardinalitas yang terbentuk adalah 1 – N. 
Tabel work permit_pengamanan_ operasional_dan_ 
tempat_kerja  merupakan tabel yang berisi tentang 
segala informasi mengenai transaksi penyimpanan 
record pengamanan operasional dan tempat kerja. 
Data yang direcord dalam tabel work 
permit_pengamanan_operasional_dan_ tempat_ kerja 
antara lain id_ transaksi, pengamanan_ operasional_ 
dan_tempat_ kerja. 
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i. Tabel work permit_tindakan_pengamanan_ khusus 
Tabel work permit_tindakan_pengamanan_ 

khusus terbentuk karena adanya relation antara 
entitas staf_K3 dengan entitas work 
permit_tindakan_pengamanan_khusus dengan nilai 
kardinalitas yang terbentuk adalah 1 – N. Tabel work 
permit_tindakan_ pengamanan_khusus merupakan 
tabel yang berisi tentang segala informasi mengenai 
transaksi penyimpanan record tindakan pengamanan 
khusus. Data yang direcord dalam tabel work 
permit_tindakan_pengamanan_khusus antara lain 
id_transaksi, tindakan_pengamanan_khusus. 

III.2.4 Database 

Tahap selanjutnya setelah membuat relation mapping 
adalah melakukan pembuatan sistem informasi 
manajemen work permit membuat relation mapping 
kedalam DBMS. DBMS yang digunakan adalah database 
MySQL dan software yang digunakan adalah XAMPP. 
Penggunaan software XAMPP pada penulisan tugas 
akhir ini adalah karena software ini menyediakan 
fasilitas-fasilitas menu yang dapat mengaplikasikan 
MySQL sebagai database dan bahasa inteface 
menggunakan PHP. Berikut ini salah satu fitur yang 
disediakan oleh software XAMPP yaitu PHP My Admin. 

III.2.5 Desain Interface 

Halaman pada Web yang akan ditampilkan kepada 
user adalah berupa sistem informasi manajemen work 
permit  dengan menu link. Pembuatan interface 
menggunakan Dreamwever MX sebagai aplikasi bantuan 
desain interface dan PHP sebagai bahasa interface. 
Dalam Pembuatan interace terdapat beberapa halaman 
WEB maka desain yang akan dibahas adalah desaian tiap 
halaman dalam pembuatan sistem informasi manajemen 
work permit. Berikut ini adalah halaman-halaman WEB 
yang ada didalam aplikasi sistem informasi manajemen 
work permit adalah sebagai berikut :  

1. Halaman Pembuka 

Halaman pembuka meruapakan halaman awal 
ketika akan menjalankan/ mengakses sistem 
informasi manajemen work permit. Fungsi dari 
halaman pembuka adalah sebagai pintu awal untuk 
dapat mengakses ke halaman web login. 

 

 
Gambar 3. Halaman Pembuka 

2. Halaman Login 

Halaman login adalah halaman yang digunakan 
untuk user dalam hal ini adalah user_admin dan user 
untuk menjalankan akses masuk kedalam fasilitas-

fasilitas yang ada dalam halaman web sistem 
informasi manajemen work permit ini. Dalam hal ini 
user_admin adalah kepala divisi dari bagian K3 di UP 
Gresik PT. PJB dan user adalah pegawai yang 
berstatus bagian dari K3 di UP Gresik PT PJB. 
Fungsi dari halaman login adalah untuk akses masuk 
menjalankan sistem informasi manajemen work 
permit.  Halaman login dijalankan dengan 
memasukkan user_name dan password secara benar 
agar dapat menjalankan halaman sistem informasi 
manajemen work permit. 

 

 
Gambar 4. Halaman Login 

3. Halaman Menu Utama 

Halaman menu  utama pada sistem informasi 
manajemen work permit akan tersaji ketika user 
(user_admin dan user) berhasil melakukan proses 
login pada halaman sebelumnya. Halaman utama 
terdapat menu-menu  pilihan yang dapat diakses 
antara lain : Limited_room, Hot_Work, Cold_work, 
Electric_work, Digging_work, High_place. Pada 
halaman menu utama ini juga terdapat fitur tambahan 
yaitu dokumentasi permit yang telah disahkan pada 
menu view permit list yang berisi antara lain 
Limited_room, Hot_Work, Cold_work, 
Electric_work, Digging_work, High_place.  
Sedangkan fitur user ditunjukkan pada nama operator 
(user) yang sedang mengakses halaman web, 
edit_profil. Untuk fitur logout untuk keluar dari 
sistem informasi manajemen work permit. Halaman 
menu utama terbagi menjadi 2(dua) bagian yaitu 
menu untuk user_admin dan menu untuk user. Untuk 
user_admin terdapat fasilitas tambahan-tambahan 
seperti edit dan menghapus dokumentasi permit yang 
telah disahkan didalam menu view_permit_list, 
account list untuk menambah dan mengurangi user, 
edit_profile untuk memperbarui database user seperti 
user_name, pasword, previleges untuk menentukan 
user_admin dan user, nama dan posisi di bagian K3. 
Untuk  user fasilitas tambahan yang diberikan adalah 
edit_profile, view_permit_list, accoun list untuk 
mengupdate data user itu sendiri. 



 

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah2011  C-19 

 

 
Gambar 5. Halaman Menu Utama 

4. Halaman Menu Permit Limited_Room 

Halaman menu permit limited_room  merupakan 
halaman yang berisikan semua transaksi dari 
pembuatan form work permit untuk jenis pekerjaan 
yang tergolong dalam confined_space (ruang 
terbatas) dan memilih JSA sesuai dengan pekerjaan 
yang dilakukan. Jika user melakukan kesalahan 
dalam memilih menu permit  terdapat perintah 
kembali pada back_to _permit_menu. Penggunaan 
Halaman permit limited_room adalah user melakukan 
pengisian kolom-kolom yang tersedia dalam menu-
menu yang ada dari no_dokumen, tanggal berlaku 
dikeluarkan permit, berdasarkan WO/WP/SP, 
nama_peralatan,ijin_keselamatan_diberikan_kepada, 
tanggal/jam, uraian_kerja, waktu_pelaksanaan, 
Pengamanan_Operasional,tindakan_pencegahan_khu
sus, alat_pelindung_diri_ yang_harus_ dipakai dan 
kesimpulan_dan_catatan. Menu-menu yang ada 
dalam halaman ini terdiri dari menu pengisian dan 
combo box agar user yang menjalankan sistem 
informasi ini dapat menjalankannya tanpa kesulitan. 
Setelah mengisi form permit menu selanjutnya adalah 
menyimpan data-data yang telah di entry kedalam 
menu save, kemudian cetak hasil form_permit yang 
telah di entry, jika user memerlukan dokumen permit 
tambahan maka user dapat kembali ke halaman 
utama. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis 
kegiatan pekerjaan pada menu_JSA dan print. Setelah 
semua dokumen pendukung telah selesai dicetak 
maka user adalah keluar dari sistem informasi 
manajemen work_permit pada fasilitas log_out. 

 
 

 
Gambar 6. Form Work Bekerja Dalam Ruang Tertutup 

dan Halaman Job Safety Analysis 

5. Halaman View Permit List 

Menu view permit list adalah salah satu output 
dari aplikasi sistem informasi manajemen work 
permit berupa dokumentasi seluruh permit yang telah 
dikeluarkan tiap bulannya. Menu view permit list 
untuk user_admin dan user mempunyai fasilitas 
berbeda-beda. Untuk user_admin mempunyai 
fasilitas selain dapat memanggil dokumentasi permit 
yang telah disahkan pada bulan-bulan yang lalu juga 
dapat mengedit dan menghapus permit yang ada. 
Sedangkan untuk user hanya bisa melihat permit 
yang telah dikeluarkan tanpa bisa menghapus ataupun 
edit permit yang telah dikeluarkan. 



 

C-20 ISBN :978-979-18342-3-0 

 

Gambar 7. Halaman View Permit List 

6. Halaman Profile 

Halaman profil merupakan halaman yang berupa 
isian untuk merubah profil user_admin maupun user 
selain itu juga dapat merubah user name dan 
password. Untuk mengupdate profile user 
menjalankannya dengan memasukkan data-data 
sesuai dengan permintaan dan kemudian 
menyimpannya. 

 
Gambar 8. Halaman Profile 

7. Halaman User Account List 

Halaman user account adalah salah satu dari 
aplikasi sistem informasi manajemen work permit 
berupa dokumentasi user yang mengakses sistem 
informasi manajemen work permit. Halaman user_ 
account_list hanya dimiliki oleh user_admin dengan 
tujuan bahwa kewenangan yang dapat menghapus 
dan menambah user hanya dimiliki oleh satu user 
saja yaitu user_admin. Tujuannya karena permit yang 
dikeluarkan hanya diakses dan disahkan oleh pekerja 
dari bagian K3 di UP Gresik PT. PJB. 

 

Gambar 9. Halaman User Account List 

8. Halaman Help 

Menu help merupakan menu tambahan yang 
berfungsi sebagai manual dalam pengoperasian 
sistem informasi manajemen work permit. Menu 

help berisikan langkah-langkah yang harus 
dilakukan oleh operator apabila melakukan input, 
edit, delete, dan cetak pada semua fitur yang telah 
disediakan pada sistim informasi manajemen work 
permit.  

 

Gambar 10. Halaman Help 

III.2.6 Pengujian Sistem Informasi Manajemen Work 
Permit 

Dengan menggunakan 2(dua) komputer yang 
akan menjadi server dan client akan dilakukan uji 
coba sistem informasi manajemen work permit. 
Untuk melakukan pengujian server dilengkapi 
software database server dan web server sedangkan 
untuk client dilengkapi dengan browser. Selanjutnya 
komputer server IP address yang digunakan 
192.168.12.20 dan subnet mask 255.255.255.0. 
Sedangkan  komputer client  IP addrees mempunyai 
angka sama, tetapi untuk 3 angka pertama harus sama 
dan angka terakhir tidak bloleh sama semisal IP 
address yang digunakan client adalah 192.168.12.21, 
sedangkan subnet mask di setting sama Untuk secara 
garis besar berikut ini gambaran umum pada Gambar 
11 Pengujian Sistem Informasi Manajemen work 
permit. 

 
Gambar 11. Pengujian 

Sistem Informasi Manajemen Work Permit 

 

III.2.7 Analisa Hasil Pengujian Sistem Informasi 
Manajemen Work Permit 
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Sistem Informasi manajemen work permit dibuat 
untuk mengefisienkan waktu distribusi form permit dan 
kebutuhan dari perusahaan untuk memperbarui proses 
ijin pekerjaan selama kegiatan maintenance di UP. 
Gresik  PT. PJB. Pengujian dilakukan bedasarkan 
flowchart pengoperasian sistem informasi manajemen 
work permit sesuai Gambar 2.  

Pada sistem informasi manajemen work permit, 
pendokumentasian permit yang telah disahkan dilakukan 
lebih mudah dengan cara user_admin dan user selalu 
menyimpan data-data yang telah di-entry ke database 
sehingga akan memudahkan pihak manajemen dalam 
melakukan sistem pendokumentasian di UP. Gresik PT. 
PJB untuk pendokumentasian work permit. Selain itu 
dokumentasi permit  juga dilengkapi dengan menu edit 
dan hapus.  

Sehingga dengan dibuatnya sistem informasi 
manajemen work permit ini operator  akan dimudahkan 
dalam proses pembuatan work permit, melakukan 
pendistribusian work permit ke departemen yang 
membutuhkan dokumentasi work permit, dan akan 
memudahkan sistem pendokumentasian work permit. 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasi uji coba dan analisa sistem 
informasi manajemen work permit maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem informasi manajemen work permit yang telah 

dibuat dan dapat dioperasikan dengan baik dengan 
ditunjukkan bahwa sistem informasi tersebut dapat 
mencetak dokumen yang dipilih dan dapat dijalankan 
pada komputer server dan client dan sesuai dengan 
flow chart pengopersaian sistem informasi 
manajemen work permit. 

2. Sistem informasi manajemen work permit akan 
mempermudah user dalam membuat form permit 
karena telah terotomasi dan hanya pihak dari bagian 
K3 yang mempunyai otoritas penggunaan. 

3. Sistem informasi manajemen work  permit dibuat 
untuk mempermudah user dalam melakukan 
pendokumentasian permit yang telah disahkan . 

4. Sistem informasi manajemen work permit dapat 
mengurangi risiko kecelakaan pada saat kegiatan 
perawatan power plant karena disediakan dokumen 
tambahan berupa job safety analysis sebagai guide. 
Karena dalamnya terdapat urutan langkah kerja, 
peralatan yang digunakan pada saat perawatan, 
identifikasi potensial bahaya tiap urutan langkah kerja 
dan rekomendasi untuk tindakan pengendalian dalam 
menghadapi potensi bahaya. 

Adapun saran dalam pembuatan tugas akhir dapat 
diberikan kepada pihak perusahaan dalam melakukan 
pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan 
dengan cara mengembangkan kegiatan perawatan dan 
mengintegrasikan pada sistem informasi manajemen 
work permit kedalam sistem perusahaan yang telah ada. 
Selain itu sistem informasi manajemen work permit dapat 
ditambahkan dengan menu approve untuk memberikan 
otorisasi tanda tangan dan sistem informasi ini tidak 
dilengkapi dengan halaman tambahan untuk form 
monitoring identifikasi bahaya dan instruksi kerja pada 
saat melaksanakan pekerjaan maintenance. 
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Lampiran 1.  Contoh JSA Kegiatan Maintenance 

 

PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK 

Job Description PEMELIHARAAN PROTEKSI PLTU No : 
JSA written by : 

Cahya Ardie F 

Supervisor : 
 
 

Revised by : Approved by : Tanggal 
 9 April 2008 

Object Description : 

Description : Area Main Transformator, GCB Dan  
                     Perlengkapan Bertegangan Tinggi 
Merk / Type :  
Range Input :  
Range output : 

PPE : 
sarung tangan berbahan karet  (khusus) atau tahan listrik,safety glass, baju kerja 
(wear pack), sepatu safety khusus untuk bekerja di area listrik dan safety helmet
 

No Basic Job Step Equipment Tool Potential Accidents or Hazard Recommended Safe Job Procedure 
 PemeliharaanProteksi PLTU 

1. Melakukan isolasi breaker dan 
grounding system 

2. Melakukan cek dan test High 
Voltage dengan HV steak tester 

3. Melakukan grounding area 
4. Melakukan aktifitas ( pemeliharaan 

/ perbaikan ) pada komponen 
peralatan bertegangan tinggi 

5. Melakukan test kalibrasijika 
diperlukan 

6. Melakukan cek fisik mutu 
pekerjaan 
 

7. Melakukan cek dan test electrical 
antara lain : 
a. Test tahanan isolasi 
b. Test PI 
c. Test High Voltage jika perlu 
d. Test Tangen Delta jika perlu 
e. Melakukan Individual test jika 

perlu 
f. Melakukan grounding area dan 

system 
g. Memasukkan breaker isolasi 
h. Melakukan performance test 
i. Memasukkan perlatan yang telah 

(perbaikan / pemeliharan ) ke 
system 

 

 
 
 
HV Tester 
Steak Grounding 
Tool set, spesial tool, 
Kunci L (1set), kunci 
pas, ring &shock (1 set) 
Megger BM25 
Multimeter digital, 
tangen delta 
 
Tangen delta, HV 
Tester, Tool set, spesial 
tool, Multimeter digital 
 

 
1. Kontak langsung dengan listrik pada 

saat pemasangan penerangan (lampu)
2. Terpeleset karena tempat kerja yang 

licin 
3. Terbentur benda dari kegiatan 

pembersihan proteksi PLTU 
 

 

 
1. Bersihkan tempat kerja jika terdapat 

tumpahan oli dengan pasir atau serbuk 
kayu 

2. Pastikan kondisi sekitar pada saat 
melangkah 

3. Pastikan rangkaian listrik yang ada telah 
di grounding dan terisolasi 

4. Pastikan peralatan yang digunakan 
dalam kondisi layak dan telah dikalibrasi 

5. Pergunakan pakaian tambahan jika 
pekerja tidak tahan dengan kondisi 
temperatur ruangan 
 

 

 

Lampiran 2. E-R Diagram 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 


