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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Sistem yang Digunakan (H/W & S/W) 

Sistem yang digunakan untuk pembuatan program sistem informasi ini 

adalah: 

a. Perangkat Lunak (Software) 

1. Microsoft Visual Basic.Net 2003 

2. Microsoft SQl Server 2000 

3. Power Designer 6.1 32 bit 

4. Visio 2003 

b. Perangkat Lunak (Software) 

1. Processor Pentium 4 

2. Memory 256 MB 

3. VGA Card 

4. Hard Disk 20 Gb 

5. Printer HP Deskjet 3535 

 
5.2 Cara Setup Program 

 Untuk dapat menjalankan program ini, terlebih dahulu komputer harus 

terinstall komponen DotNetFrameWork 1.1 untuk program Visual Basic.Net 2005 

dan SQL Server 2005 Express untuk akses database. Setelah semua komponen 

terpenuhi, jalankan program setup lalu ikuti perintah selanjutnya yang ada pada 

aplikasi. Setelah selesai melakukan instalasi program, lakukan Attach Database di 

SQL Server 2005 Express Management Studio dengan nama database KGA.mdf 
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yang terdapat pada salah satu folder di program ini. Setelah itu barulah aplikasi 

dapat dijalankan. 

 
5.3  Implementasi Sistem 

Pada saat pertama kali menjalankan aplikasi, user harus mengisikan 

username dan password agar user dapat menjalankan menu-menu yang ada pada 

Menu Utama. Kemudian klik tombol log in untuk masuk aplikasi atau klik tombol 

exit untuk keluar dari aplikasi. Untuk user dengan level administrator dapat 

mengakses seluruh menu yang ada pada Menu Utama. Hal ini berbeda dengan 

user yang memiliki hak akses selain administrator yang memiliki hak akses 

terbatas. Untuk lebih jelasnya Form Login dapat dilihat pada Gambar 5.1 

 

 

Gambar 5.1 Form Login 

 
Apabila login berhasil maka akan muncul form Menu Utama. Pada form 

ini terdapat  menu log out, ubah password, pengguna, klien, pelamar, karyawan, 

lowongan, hari libur, standar seleksi, standar gaji, laporan, seleksi, rekrutmen, 

presensi dan laporan gaji. Untuk lebih jelasnya form Menu Utama dapat dilihat 

pada Gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Menu Utama 

 

 

Gambar 5.3 Form Ubah Password 

 
Form Ubah Password digunakan untuk mengubah password user yang 

sedang aktif. Untuk mengubah password, user harus menginputkan password 

lama kemudian menginputkan password baru. Selain itu terdapat tombol simpan 

yang berfungsi untuk menyimpan perubahan password yang telah dilakukan dan 
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tombol batal untuk membatalkan mengubah password. Untuk lebih jelasnya form 

Ubah Password dapat dilihat pada Gambar 5.3. 

Form Pengguna digunakan untuk mengolah data pengguna/user. Pada 

form  ini kita dapat menambah dan mengubah data pengguna. Data yang harus 

diinputkan untuk data pengguna adalah nama lengkap, jabatan, username, 

password, status dan hak akses. Selain itu terdapat tombol simpan yang berfungsi 

untuk menyimpan data pengguna dan tombol batal untuk membatalkan mengolah 

data pengguna. Untuk lebih jelasnya form Pengguna dapat dilihat pada Gambar 

5.4. 

 

 

Gambar 5.4 Form Pengguna 

 
Form Klien digunakan  untuk mengolah data klien. Pada form  ini kita 

dapat menambah dan mengubah data klien. Data yang harus diinputkan untuk data 

klien adalah nama klien, bidang usaha, alamat, kota, nomor telepon, nomor fax, 

contact person dan jabatan dari contact person. Selain itu terdapat data-data 
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nomor PKWT. Untuk data PKWT yang harus diinputkan adalah ke, nomor 

PKWT, tanggal awal PKWT dibuat, tanggal akhir PKWT dan status PKWT. 

Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data klien dan tombol batal untuk 

membatalkan mengolah data klien. Untuk lebih jelasnya form Klien dapat dilihat 

pada Gambar 5.5. 

 

 

Gambar 5.5 Form Klien 

 
Form Pelamar-Data Pribadi digunakan untuk mengolah data pribadi 

pelamar. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data pelamar. Data 

pribadi pelamar yang perlu disimpan adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, 

jenis kelamin, alamat KTP, alamat sekarang, kewarganegaraan, suku, agama, 

status nikah, pendidikan, pengalaman, IPK, tinggi badan, berat badan, keahlian 

bahasa asing, aplikasi komputer, keahlian teknikal dan data-data dari lampiran 
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surat lamaran. Pada form ini juga terdapat tombol simpan yang digunakan untuk 

menyimpan data pelamar dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data 

pelamar. Untuk lebih jelasnya form Pelamar-Data Pribadi dapat dilihat pada 

Gambar 5.6. 

 

 

Gambar 5.6 Form Pelamar–Data Pribadi 

 
Form Pelamar-Data Keluarga digunakan untuk mengolah data keluarga 

pelamar. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data keluarga 

pelamar. Data keluarga pelamar yang perlu disimpan adalah hubungan, nama, 

jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Pada form ini terdapat tombol 

simpan yang digunakan untuk menyimpan data keluarga pelamar dan tombol batal 

untuk membatalkan mengolah data keluarga pelamar. Untuk lebih jelasnya form 

Pelamar-Data Keluarga dapat dilihat pada Gambar 5.7. 
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Gambar 5.7 Form Pelamar–Data Keluarga 

 
Form Pelamar-Riwayat Pendidikan digunakan untuk mengolah data 

riwayat pendidikan pelamar. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah 

data riwayat pendidikan pelamar. Data riwayat pendidikan pelamar yang perlu 

disimpan adalah tingkatan pendidikan, nama instansi, jurusan, kota, tahun dan 

status kelulusan. Pada form ini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk 

menyimpan data riwayat pendidikan pelamar dan tombol batal untuk 

membatalkan mengolah data riwayat pendidikan pelamar. Untuk lebih jelasnya 

form Pelamar- Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5.8. 
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Gambar 5.8 Form Pelamar–Riwayat Pendidikan 

 
Form Pelamar-Riwayat Pekerjaan digunakan untuk mengolah data 

riwayat pekerjaan pelamar. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah 

data riwayat pekerjaan pelamar. Data riwayat pekerjaan pelamar yang perlu 

disimpan adalah nama perusahaan, jabatan, masa kerja dan alasan pindah. Pada 

form ini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data riwayat 

pekerjaan pelamar dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data riwayat 

pekerjaan pelamar. Untuk lebih jelasnya form Pelamar-Riwayat Pekerjaan dapat 

dilihat pada Gambar 5.9. 
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Gambar 5.9 Form Pelamar – Data Riwayat Pekerjaan 

 
Form Karyawan-Data Pribadi digunakan untuk mengolah data pribadi 

karyawan. Pada form ini kita dapat mengubah data karyawan. Data pribadi 

karyawan yang perlu disimpan adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis 

kelamin, alamat KTP, alamat sekarang, kewarganegaraan, suku, agama, status 

nikah, pendidikan, pengalaman, IPK, tinggi badan, berat badan, keahlian bahasa 

asing, aplikasi komputer, keahlian teknikal dan data-data dari lampiran surat 

lamaran. Pada form ini juga terdapat tombol simpan yang digunakan untuk 

menyimpan data karyawan dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data 

karyawan. Untuk lebih jelasnya form Karyawan -Data Pribadi dapat dilihat pada 

Gambar 5.10. 
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Gambar 5.10 Form Karyawan–Data Pribadi 

 
Form Karyawan-Data Keluarga digunakan untuk mengolah data 

keluarga karyawan. Pada form ini kita dapat mengubah data keluarga 

karyawan. Data keluarga karyawan yang perlu disimpan adalah hubungan, 

nama, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Pada form ini terdapat 

tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data keluarga karyawan 

dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data keluarga karyawan. 

Untuk lebih jelasnya form Karyawan-Data Keluarga dapat dilihat pada 

Gambar 5.11. 
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Gambar 5.11 Form Karyawan–Data Keluarga 

 
Form Karyawan-Riwayat Pendidikan digunakan untuk mengolah data 

riwayat pendidikan karyawan. Pada form ini kita dapat mengubah data riwayat 

pendidikan karyawan. Data riwayat pendidikan karyawan yang perlu disimpan 

adalah tingkatan pendidikan, nama instansi, jurusan, kota, tahun dan status 

kelulusan. Pada form ini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk 

menyimpan data riwayat pendidikan karyawan dan tombol batal untuk 

membatalkan mengolah data riwayat pendidikan karyawan. Untuk lebih jelasnya 

form Karyawan-Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5.12. 
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Gambar 5.12 Form Karyawan-Data Riwayat Pendidikan 

 
Form Karyawan-Riwayat Pekerjaan digunakan untuk mengolah data 

riwayat pekerjaan karyawan. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah 

data riwayat pekerjaan karyawan. Data riwayat pekerjaan karyawan yang perlu 

disimpan adalah nama perusahaan, jabatan, masa kerja dan alasan pindah. Pada 

form ini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data riwayat 

pekerjaan karyawan dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data riwayat 

pekerjaan karyawan. Untuk lebih jelasnya form Karyawan-Riwayat Pekerjaan 

dapat dilihat pada Gambar 5.13. 
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Gambar 5.13 Form Karyawan–Data Riwayat Pekerjaan 

 
Form Karyawan-Data detil karyawan digunakan untuk mengolah data 

PKWT karyawan. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data 

PKWT karyawan. Data PKWT karyawan yang perlu disimpan adalah data klien, 

ke, tanggal awal PKWT, tanggal akhir PKWT dan status PKWT. Pada form ini 

terdapat tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data PKWT karyawan 

dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data PKWT karyawan. Untuk 

lebih jelasnya form Karyawan-Data detil karyawan dapat dilihat pada Gambar 

5.14. 
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Gambar 5.14 Form Karyawan–Data detil karyawan 

 
Form Lowongan digunakan untuk mengolah data lowongan. Pada form 

ini kita dapat menyimpan dan mengubah data lowongan. Data lowongan yang 

perlu disimpan adalah data klien, jabatan yang dibutuhkan, pendidikan akhir, jenis 

kelamin, keahlian bahasa asing, aplikasi komputer, keahlian teknikal, usia 

minimal, usia maksimal, pengalaman, IPK, jumlah yang dibutuhkan, batas akhir 

lowongan, UMK dan tes yang dilakukan. Pada form ini terdapat tombol simpan 

yang digunakan untuk menyimpan data lowongan dan tombol batal untuk 

membatalkan mengolah data lowongan. Untuk lebih jelasnya form Lowongan 

dapat dilihat pada Gambar 5.15. 
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Gambar 5.15 Form Lowongan 

 
Form Karyawan-Data detil karyawan digunakan untuk mengolah data 

PKWT karyawan. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data 

PKWT karyawan. Data PKWT karyawan yang perlu disimpan adalah data klien, 

ke, tanggal awal PKWT, tanggal akhir PKWT dan status PKWT. Pada form ini 

terdapat tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data PKWT karyawan 

dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data PKWT karyawan. Untuk 

lebih jelasnya form Karyawan-Data detil karyawan dapat dilihat pada Gambar 

5.16. 
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Gambar 5.16 Form Hari Libur 

 

 

Gambar 5.17 Form Standar Wawancara Personalia 
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Form Standar Wawancara Personalia digunakan untuk mengolah data 

standar wawancara personalia. Pada form ini kita dapat menyimpan dan 

mengubah data standar wawancara personalia. Data standar wawancara personalia 

yang perlu disimpan adalah jabatan, motivasi, komunikasi, pengetahuan umum, 

pengetahuan teknis, daya pikir dan etika. Pada form ini terdapat tombol simpan 

yang digunakan untuk menyimpan data standar wawancara personalia dan tombol 

batal untuk membatalkan mengolah data standar wawancara personalia. Untuk 

lebih jelasnya form Standar Wawancara Personalia dapat dilihat pada Gambar 

5.17. 

 

 

Gambar 5.18 Form Standar Wawancara Klien 
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Form Standar Wawancara Klien pada Gambar 5.18 digunakan untuk 

mengolah data standar wawancara klien. Pada form ini kita dapat menyimpan dan 

mengubah data standar wawancara klien. Data standar wawancara klien yang 

perlu disimpan adalah jabatan, motivasi, komunikasi, pengetahuan umum, 

pengetahuan teknis, daya pikir dan etika. Pada form ini terdapat tombol simpan 

yang digunakan untuk menyimpan data standar wawancara klien dan tombol batal 

untuk membatalkan mengolah data standar wawancara klien. 

Form Standar Tes Ketrampilan pada Gambar 5.19 digunakan untuk 

mengolah data standar tes ketrampilan. Pada form ini kita dapat menyimpan dan 

mengubah data standar tes ketrampilan. Data standar tes ketrampilan yang perlu 

disimpan adalah jenis ketrampilan, cara, teori dan hasil. Pada form ini terdapat 

tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data standar tes ketrampilan 

dan tombol batal untuk membatalkan mengolah data standar tes ketrampilan. 

 

 

Gambar 5.19 Form Standar Tes Ketrampilan 
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Form Standar Psikotes digunakan untuk mengolah data standar psikotes. 

Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data standar psikotes. Data 

standar psikotes yang perlu disimpan adalah jabatan, verbal, angka, logika, 

emosional dan ruang dimensi. Pada form ini terdapat tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan data standar psikotes dan tombol batal untuk 

membatalkan mengolah data standar psikotes. Untuk lebih jelasnya form Standar 

Psikotes dapat dilihat pada Gambar 5.20. 

 

 

Gambar 5.20 Form Standar Psikotes 

 
Form Standar Tes THT digunakan untuk mengolah data standar tes THT. 

Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data standar tes THT. Data 

standar tes THT yang perlu disimpan adalah jabatan, kondisi mata, kondisi mata, 
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kondisi hidung, kondisi telinga dan kondisi tenggorokan. Pada form ini terdapat 

tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data standar tes THT dan 

tombol batal untuk membatalkan mengolah data standar tes THT. Untuk lebih 

jelasnya form Standar Tes THT dapat dilihat pada Gambar 5.21. 

 

 

Gambar 5.21 Form Standar Tes THT  

 
Form Standar Tes Penyakit Dalam digunakan untuk mengolah data 

standar tes penyakit dalam. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah 

data standar tes penyakit dalam. Data standar tes penyakit dalam yang perlu 

disimpan adalah jabatan, kondisi mata, kondisi mata, kondisi hidung, kondisi 

telinga dan kondisi tenggorokan. Pada form ini terdapat tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan data standar tes penyakit dalam dan tombol batal 
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untuk membatalkan mengolah data standar tes penyakit dalam. Untuk lebih 

jelasnya form Standar Tes Penyakit Dalam dapat dilihat pada Gambar 5.22. 

 

 

Gambar 5.22 Form Standar Tes Penyakit Dalam 

 
Form Standar Gaji digunakan untuk mengolah data standar gaji lembur. 

Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data standar gaji lembur. Data 

standar gaji lembur yang perlu disimpan adalah jumlah jam, pengali, status dan 

keterangan. Pada form ini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk 

menyimpan data standar gaji lembur dan tombol batal untuk membatalkan 

mengolah data standar gaji lembur. Untuk lebih jelasnya form Standar Gaji dapat 

dilihat pada Gambar 5.23. 

 



102 

 

 

Gambar 5.23 Form Standar Gaji 

 

 

Gambar 5.24 Form Standar Gaji-General 

 
Form Standar Gaji-General digunakan untuk mengolah data standar 

perhitungan gaji. Pada form ini kita dapat menyimpan dan mengubah data standar 

perhitungan gaji. Data standar perhitungan gaji yang perlu disimpan adalah 

jumlah jam per bulan dan jumlah hari per bulan. Pada form ini terdapat tombol 

simpan yang digunakan untuk menyimpan data standar perhitungan gaji dan 
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tombol batal untuk membatalkan mengolah data standar perhitungan gaji. Untuk 

lebih jelasnya form Standar Gaji-General dapat dilihat pada Gambar 5.24. 

Pada saat memilih menu Laporan, maka akan tampil form Menu 

Laporan. Pada menu laporan ini, terdapat 4 pilihan laporan, yaitu laporan klien, 

lowongan, pelamar, dan karyawan. Masing-masing laporan memiliki pilihan yang 

berbeda. Misalnya pada pilihan laporan Klien, terdapat pilihan menu laporan 

Klien per periode, Klien dengan jumlah pelamar terbanyak, dan semua klien yang 

ada pada PT. Karya Gemilang Abadi. Gambar 5.25 menunjukkan form Menu 

Laporan.       

 

 

Gambar 5.25 Form Menu Laporan 

 
Laporan Data Lowongan Per Bulan menunjukkan data lowongan pada 

periode tertentu sesuai dengan periode yang dimasukkan oleh pengguna aplikasi. 

Pada Laporan Data Lowongan Per Bulan menampilkan data klien yang 

mengajukan lowongan dan juga syarat-syarat yang berlaku untuk lowongan 
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tersebut. Gambar 5.26 menunjukkan gambar dari Laporan Data Lowongan Per 

Bulan.  

 

 

Gambar 5.26 Laporan Data Lowongan Per Bulan 

 

 

Gambar 5.27 Laporan Klien Dengan Jumlah Pelamar Terbanyak 
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Laporan Klien Dengan Jumlah Pelamar Terbanyak ditunjukkan dalam 

bentuk grafik dan tabel. Laporan ini dapat dicetak dengan cara menekan tombol 

print yang memiliki gambar printer. Gambar 5.27 menunjukkan gambar dari 

Laporan Klien Dengan Jumlah Pelamar Terbanyak. 

Laporan Data Pelamar Per Lowongan menunjukkan jumlah pelamar tiap 

bagian dan tiap klien. Untuk mencetak laporan ini pilih menu data laporan dan 

jenis laporan. Pilih data lowongan yang akan dijadikan parameter. Lalu tekan 

tombol print untuk mencetak laporan. Gambar 5.28 menunjukkan gambar 

Laporan Data Pelamar Per Lowongan.  

 

 

Gambar 5.28 Laporan Data Pelamar Per Lowongan 

 
Laporan Data Karyawan Per Periode menunjukkan data karyawan tiap 

klien pada periode tertentu sesuai dengan periode yang dimasukkan oleh 

pengguna aplikasi. Pada Laporan Data Karyawan Per Periode karyawan 
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dikelompokkan sesuai dengan statusnya. Gambar 5.29 menunjukkan gambar dari 

Laporan Data Lowongan Per Periode.  

 

 
 

Gambar 5.29 Laporan Data Karyawan Per Bulan 
 
 

Form Seleksi digunakan untuk menyeleksi pelamar yang telah masuk. 

Pada form ini kita dapat mengetahui proses seleksi apa saja yang harus diikuti 

oleh pelamar yang memenuhi kualifikasi. Tes yang akan diikuti dapat dilihat pada 

tombol seleksi kualifikasi, wawancara personalia, wawancara klien, tes 

ketrampilan, tes kesehatan, dan tes psikologi. Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah memilih id lowongan. Setelah id lowongan dipilih melalui 

tombol cari, maka akan keluar form pencarian yang menampilkan data-data 

lowongan yang ada. Setelah memilih lowongan yang sesuai, data-datanya akan 

masuk ke dalam form seleksi sesuai dengan field masing-masing. Gambar 5.30 

menunjukkan gambar form seleksi. 
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Gambar 5.30 Form Seleksi 

 
Form Seleksi Kualifikasi merupakan proses seleksi awal yang harus 

diikuti oleh pelamar. Pada form ini menampilkan data-data lowongan yang akan 

diproses dan juga terdapat data-data pelamar yang sesuai dengan lowongan. Untuk 

melakukan proses seleksi, tekan tombol seleksi maka id pelamar akan terisi 

sebanyak pelamar yang sesuai dengan id lowongan yang ada. Apabila user 

memilih id pelamar, maka data-datanya akan secara otomatis tampil pada field 

yang sesuai. Pada data pelamar terdapat pilihan pilih. Pilihan ini berfungsi untuk 

memilih pelamar. Selain itu terdapat tombol simpan, batal, dan cetak. Tombol 

simpan berfungsi untuk menyimpan data pelamar yang dinyatakan lulus proses 

seleksi kualifikasi. Tombol batal digunakan untuk membatalkan proses input yang 

tidak jadi dilakukan. Tombol cetak berfungsi untuk mencetak surat panggilan 

kepada pelamar yang telah dipilih. Isi dari surat panggilan tersebut adalah 

pemberitahuan mengenai tes selanjutnya yang akan diikuti oleh pelamar yang 
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telah lulus dari proses Seleksi Kualifikasi. Gambar 5.31 menunjukkan gambar dari 

form Seleksi Kualifikasi. 

 

 

Gambar 5.31 Form Seleksi Kualifikasi 

 

 

Gambar 5.32 Surat Panggilan 
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Setelah menekan tombol cetak maka akan keluar Surat Panggilan seperti 

pada Gambar 5.32. Pada form ini memiliki tiga field, yaitu id lowongan, tanggal 

tes, dan juga penyelia. User memasukkan tanggal tes yang akan diikuti oleh 

pelamar. Dan juga user yang berlaku sebagai penyelia memasukkan namanya 

untuk dicetak di dalam surat panggilan. Tombol tampil digunakan untuk 

menampilkan tampilan surat panggilan tersebut. Untuk mencetak, tekan tombol 

print yang memiliki gambar printer. 

Form Wawancara Personalia merupakan form yang digunakan untuk 

memasukkan hasil dari wawancara personalia yang telah diikuti oleh pelamar. 

Selain terdapat data lowongan, juga terdapat data pelamar dan nilai dari tes 

wawancara personalia. Dalam wawancara personalia penilaian yang dilakukan 

adalah penilaian motivasi, komunikasi, pengetahuan umum, pengetahuan teknis, 

skil, daya pikir, dan etika. Nilai akhir akan otomatis keluar pada saat user telah 

mengisikan semua penilaian yang berkaitan dengan wawancara personalia. Selain 

itu terdapat tombol cetak nominasi, simpan, batal, dan juga cetak. Tombol cetak 

nominasi digunakan untuk mencetak laporan siapa saja pelamar yang telah 

mengikuti tes wawancara personalia dan juga menampilkan nilai-nilai dari 

masing-masing pelamar. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data 

pelamar yang telah mengikuti tes wawancara personalia. Tombol batal digunakan 

untuk membatalkan inputan yang tidak jadi dimasukkan oleh user. Sedangkan 

tombol cetak berfungi untuk mencetak surat panggilan seperti yang ada pada form 

Seleksi Kualifikasi (Gambar 5.31). Gambar 5.33 menunjukkan gambar dari form 

Wawancara Personalia dan gambar 5.34 menunjukkan gambar dari Laporan 

Nominasi Tes Wawancara Personalia. 
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Gambar 5.33 Form Wawancara Personalia 

 

 

Gambar 5.34 Laporan Nominasi Tes Wawancara Personalia 

 
Form Wawancara Klien merupakan form yang digunakan untuk 

memasukkan hasil dari wawancara pelamar dengan klien. Selain terdapat data 

lowongan, juga terdapat data pelamar dan nilai dari tes wawancara klien. Dalam 

wawancara klien penilaian yang dilakukan sama dengan yang dilakukan pada 

wawancara personalia. Prosedur dan proses yang ada juga sama seperti yang ada 

pada wawancara personalia. Selain itu terdapat tombol cetak nominasi, simpan, 
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batal, dan juga cetak. Tombol cetak nominasi digunakan untuk mencetak laporan 

siapa saja pelamar yang telah mengikuti tes wawancara klien dan juga 

menampilkan nilai-nilai dari masing-masing pelamar. Tombol simpan digunakan 

untuk menyimpan data pelamar yang telah mengikuti tes wawancara klien. 

Tombol batal digunakan untuk membatalkan inputan yang tidak jadi dimasukkan 

oleh user. Sedangkan tombol cetak berfungi untuk mencetak surat panggilan 

seperti yang ada pada form Seleksi Kualifikasi (Gambar 5.31). Gambar 5.35 

menunjukkan gambar dari form Wawancara Klien. 

 

 
 

Gambar 5.35 Form Wawancara Klien 
 

Form Tes Ketrampilan merupakan form yang digunakan untuk 

memasukkan hasil dari tes ketrampilan yang telah diikuti oleh pelamar. Selain 

terdapat data lowongan, juga terdapat data pelamar dan nilai dari tes ketrampilan. 

Dalam tes ketrampilan penilaian yang dilakukan adalah penilaian cara, teori, dan 

hasil. Dari ketiga penilaian tersebut akan menghasilkan suatu nilai akhir. Selain 

itu terdapat tombol cetak nominasi, simpan, batal, dan juga cetak. Tombol cetak 
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nominasi digunakan untuk mencetak laporan siapa saja pelamar yang telah 

mengikuti tes ketrampilan dan juga menampilkan nilai-nilai dari masing-masing 

pelamar. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data pelamar yang telah 

mengikuti tes ketrampilan. Tombol batal digunakan untuk membatalkan inputan 

yang tidak jadi dimasukkan oleh user. Sedangkan tombol cetak berfungi untuk 

mencetak surat panggilan seperti yang ada pada form Seleksi Kualifikasi (Gambar 

5.31). Gambar 5.36 menunjukkan gambar dari form Tes Ketampilan. 

 

 

Gambar 5.36 Form Tes Ketrampilan 

 
Form Tes Kesehatan merupakan form yang digunakan untuk 

memasukkan hasil dari tes kesehatan yang telah diikuti oleh pelamar. Selain 

terdapat data lowongan, juga terdapat data pelamar dan nilai dari tes kesehatan. 

Dalam tes kesehatan penilaian yang dilakukan adalah penilaian jantung, paru-

paru, hati, ginjal, mata, hidung, telinga, dan tenggorokan. Dari penilaian tersebut 

akan menghasilkan suatu nilai akhir. Selain itu terdapat tombol cetak nominasi, 

simpan, batal, dan juga cetak. Tombol cetak nominasi digunakan untuk mencetak 
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laporan siapa saja pelamar yang telah mengikuti tes kesehatan dan juga 

menampilkan nilai-nilai dari masing-masing pelamar. Tombol simpan digunakan 

untuk menyimpan data pelamar yang telah mengikuti tes kesehatan. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan inputan yang tidak jadi dimasukkan oleh user. 

Sedangkan tombol cetak berfungi untuk mencetak surat panggilan seperti yang 

ada pada form Seleksi Kualifikasi (Gambar 5.31). Gambar 5.37 menunjukkan 

gambar dari form Tes Kesehatan. 

 

 
 

Gambar 5.37 Form Tes Kesehatan 

 
Form Rekrutmen merupakan tahap akhir dari proses seleksi. Setelah 

pelamar lulus melewati semua tes yang diberikan, maka pelamar tersebut direkrut 

menjadi karyawan sesusai dengan lowongan yang dipilih. Pada form Rekrutmen 

terdapat data lowongan dan jumlah dari karyawan yang dibutuhkan. Selain itu 

juga terdapat data-data calon karyawan yang akan direkrut. Selain itu terdapat 

tombol cari, tombol simpan, tombol batal, dan juga tombol cetak. Tombol cari 
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digunakan untuk melakukan pencarian data lowongan. Tombol simpan digunakan 

untuk menyimpan pelamar yang akan dijadikan karyawan. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan inputan yang tidak jadi dimasukkan oleh user. 

Tombol cetak digunakan untuk mencetak siapa saja pelamar yang telah menjadi 

karyawan untuk masing-masing klien dan lowongannya. Gambar 5.38 

menunjukkan form rekrutmen dan gambar 5.39 menunjukkan gambar dari 

Laporan Nominasi Akhir. 

 

 

Gambar 5.38 Form Rekrutmen 
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Gambar 5.39 Laporan Nominasi Akhir 

 
Form Presensi merupakan form yang digunakan untuk memasukkan data 

presensi karyawan setiap harinya. Presensi berhubungan dengan jumlah gaji yang 

akan diterima karyawan. Pada form Presensi terdapat data klien yang terdiri dari 

id klien, nama klien, jabatan dari karyawan, dan juga jumlah nominal UMK dari 

karyawan pada bagian yang dipilih. Selain itu juga terdapat komponen kalender 

dan juga daftar karyawan. Pada saat user memilih daftar karyawan, maka data nik 

dan nama karyawan akan tampil pada field yang ada dibawahnya. Setelah itu user 

memasukkan jumlah jam kerja per hari dari karyawan. Field L1, L2, dan L3 

merupakan informasi lembur karyawan dalam satu hari yang akan terisi secara 

otomatis apabila user memasukkan jumlah jam kerja karyawan. Tombol simpan 

digunakan untuk menyimpan data presensi dan lembur karyawan. Tombol hitung 

digunakan untuk memanggil form Penggajian. Gambar 5.40 merupakan gambar 

dari form Presensi.  
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Gambar 5.40 Form Presensi 

 

 
 

Gambar 5.41 Form Penggajian 
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Form Penggajian merupakan form yang digunakan untuk menghitung 

gaji karyawan. Pada form gaji karyawan terdapat nik, nama, tanggal awal, tanggal 

akhir, L1, L2, L3, UMK, gaji pokok, tunjangan lembur, dan juga gaji total. 

Tanggal awal dan tanggal akhir merupakan periode untuk menghitung gaji 

karyawan. Selain itu terdapat tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan 

data gaji yang telah diproses. Gambar 5.41 merupakan gambar dari form 

Penggajian. 

Slip Gaji Karyawan pada Gambar 5.42 menunjukkan data slip gaji 

karyawan. Pada slip gaji ini ditampilkan data karyawan, data dimana karyawan 

tersebut bekerja, periode penggajian dan detil gaji karyawan.  

 

 

Gambar 5.42 Slip Gaji Karyawan 
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Form Menu Gaji pada Gambar 5.43 menampilkan data klien dan periode 

penggajian yang akan ditampilkan pada daftar penggajian. Pada form ini terdapat 

tombol pencarian yang berfungsi untuk mencari data klien.     

 

 
 

Gambar 5.43 Form Menu Gaji 
 

Laporan Daftar Penggajian pada Gambar 5.44 menunjukkan daftar 

penggajian per klien per periode. Pada laporan ini menampilkan data karyawan, 

periode penggajian dan detil gaji karyawan.  

 

 
 

Gambar 5.44 Laporan Daftar Gaji Per Klien Per Bulan
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