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ABSTRAK 

 

Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya adalah sebuah organisasi 

perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial 

kemanusiaan yang berlokasi di kota Surabaya. Tugas-tugas kemanusiaan itu 

meliputi kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan 

pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat, serta pelayanan transfusi darah. Untuk mejanlankan tugas 

kemanusiaan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah 

satunya disiplin kerja yang tinggi. 

Namun, kondisi pencatatan presensi pegawai yang ada saat ini masih 

belum terolah dengan baik. Dengan sistem yang ada, perekapan memakan waktu 

lama dan tidak dapat dimonitor secara real time. Untuk itu, dibuat sistem 

informasi presensi karyawan pada PMI yang dapat membantu proses presensi 

secara efektif dan efisien. Sistem informasi ini dapat mempercepat proses presensi 

karyawan, mencatat terlambat atau tidak masuknya karyawan, dan bisa memonitor 

secara real time. 

Hasil kerja produk ini adalah mampu merancang dan membangun 

aplikasi untuk membantu karyawan SDM melakukan koreksi daftar hadir setiap 

harinya dengan lebih mudah dan dalam waktu yang lebih singkat. Aplikasi ini 

juga dapat menghasilkan laporan rekap presensi karyawan pada kurun waktu 

tertentu. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Presensi, Karyawan, PMI. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya adalah sebuah organisasi 

perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial 

kemanusiaan yang berlokasi di kota surabaya. PMI dibentuk dengan tugas 

pokok membantu pemerintah terutama kota surabaya di bidang sosial 

kemanusiaan. Tugas-tugas kemanusiaan itu meliputi kesiapsiagaan bantuan 

dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk 

sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta 

pelayanan transfusi darah. Untuk pengolahan dan pengaksesan data di PMI 

Surabaya yang terjadi saat ini masih menggunakan sistem biasanya hanya 

dilakukan di satu tempat, sehingga bisa menghabat kinerja dari perusahaan 

atau instansi. 

Saat ini, PMI Surabaya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang 

terdiri dari pengurus, staff, dan relawan. Khususnya PMI Surabaya yang 

beralamat di Jl. Embong Ploso No.7-15, Ploso, Genteng, akan melakukan 

pencatatan presensi kepada setiap pengurus dan staff. Pencatatan ini 

digunakan untuk mengetahui jumlah pegawai yang masuk, terlambat, ijin atau 

alpha. Selain itu, pencatatan presensi juga digunakan untuk penilaian kinerja 

pegawai. 

Dengan adanya observasi oleh peneliti, kondisi pencatatan presensi 

pegawai yang ada saat ini masih belum terolah dengan baik. Pegawai setiap 



2 

 

  

pagi melakukan presensi kehadiran pada mesin presensi fingerprint. Hasil dari 

presensi pada mesin presensi fingerprint kemudian di export ke dalam bentuk 

file Microsoft Excel. Dengan sistem yang ada, perekapan memakan waktu 

lama dan tidak dapat dimonitor secara real time. 

Untuk itu, dibangun sistem informasi presensi karyawan pada PMI yang 

mampu membantu proses presensi secara efektif dan efisien. Sistem informasi 

yang dibangun ini diharapkan mampu memperbarui sistem informasi 

sebelumnya yang dirasa kurang efektif dan efisien oleh peniliti, serta 

mempermudah proses presensi karyawan, mencatat terlambat atau tidak 

masuknya karyawan, dan mampu memonitor secara real time.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimana merancang bangun aplikasi presensi karyawan pada 

PMI Surabaya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan batasan 

masalah, yaitu: 

a. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web. 

b. Aplikasi yang dibuat tidak mencakup penilaian kinerja pegawai dan 

penggajian. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pengerjaan sistem ini adalah agar bagian kepegawaian PMI 

dapat mengelola data kehadiran pegawai dengan lebih baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis secara sistematis yang dibagi menjadi 5 bagian dan 

berikut ini adalah penejelasannya: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang tentang, rumusan masalah 

berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan tujuan mengapa 

sistem ini dibuat, serta sistematika dari penulisan laporan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Palang Merah 

Indonesia, sekilas sejarah perusahaan, visi dan misi, serta profil 

tempat kerja praktik. 

BAB III  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas teori singkat yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kerja praktik. Teori – teori pendukung dan literatur 

yang digunakan dalam pengerjaan sistem. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran sistem yang sedang 

dirancang dalam bentuk System Flow, Data Flow Diagram, Entity 

Relantionship Diagram mengenai perancangan sistem yang 

dibuat. Selain itu juga disertai struktur tabel dan desain 

input/output serta Implementasi input/output. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan 

pembuatan aplikasi presensi karyawan pada Palang Merah 
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Indonesia (PMI) Surabaya, terkait dengan tujuan dan 

permasalahan yang ada. Serta saran untuk pengembangan sistem 

dimasa mendatang. Berisi kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan aplikasi kedepannya. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI  

 

2.1 Identitas Instansi  

Nama Perusahaan : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya  

Provinsi  : Jawa Timur  

Kabupaten / Kota : Kota Surabaya 

Alamat   : Jl. Embong Ploso No.7-15, Ploso, Genteng 

Telp.   : (031) 5313289 

Website  : pmikotasurabaya.or.id 

Direktur  : Dr. Hj. Budi Arifah 

 

2.2 Sejarah Instansi 

Palang Merah Indonesia didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial 

Belanda dengan nama Het Nederland-Indiche Rode Kruis (NIRK) pada tahun 

1873 yang selanjutnya berganti nama menjadi Nederlands Rode Kruiz Afdelinbg 

Indie (NERKAI). Pada tahun 1932, dr. RCL. Senduk dan Bahder Djohan 

mempelopori berdirinya Palang Merah Indonesia namun ditolak oleh kongres 

NERKAI pada tahun 1940.  

Selanjutnya pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan 

Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk badan Palang 

Merah Indonesia sebagai bentuk pengakuan kepada dunia internasional bahwa 

keberadaan Negara Indonesia adalah fakta nyata setelah proklamasi. Dengan 

adanya mandat dari presiden, maka akhirnya Palang Merah Indonesia resmi 

dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dengan diketuai oleh Drs. Mohammad 
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Hatta. Pada tahun 1950, NERKAI yang lebih dulu berdiri pada akhirnya 

dibubarkan dan seluruh asetnya diberikan kepada PMI, mengingat bahwa dalam 

satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional. 

Karena bantuan PMI yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia, 

maka pada tanggal 16 Januari 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres 

yang menguatkan posisi PMI di mata hukum dan hingga saat ini, PMI telah 

berdiri di 33 provinsi di Indonesia dan memiliki hampir 1,5 juta relawan. 

 

2.3 Visi dan Misi PMI Surabaya 

2.3.1 Visi Instansi 

PMI yang berkarakter, profesional, mandiri dan dicintai masyarakat. 

 

2.3.2 Misi Instansi 

a. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan 

berkualitas melalui kerja sama dengan masyarakat dan mitra sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 

b. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang 

berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan dan pemangku 

kepentingan lainnya di semua tingkatan. 

c. Meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat Nasional dan Internasional. 

 

2.4 Tujuan Strategi PMI 

a. Mewujudkan PMI yang berfungsi baik di berbagai tingkatan, baik dalam 

pelaksanaan kebijakan, peraturan organisasi, sistim dan prosedur yang 

ditetapkan. 
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b. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai tingkatan, 

baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam 

operasi penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. 

c. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak 

bencana serta penyakit. 

d. Meningkatkan pelayanan darah yang memadai, aman dan berkualitas di 

seluruh Indonesia. 

e. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah 

dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan. 

f. Meningkatkan kemitraan yang berkesinambungan dengan sektor publik, 

swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di 

semua tingkatan dalam melayanai masyarakat. 

g. Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat 

Nasional maupun Internasional. 

h. Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai 

kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah / 

Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional melalui 

upaya komunikasi, edukasi dan diseminasi. 

 

2.5 Kegiatan PMI  

Kegiatan yang sering dilakukan oleh Palang Merah Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Manajemen Bencana adalah program Palang Merah Indonesia yang tanggap 

dan sigap jika terjadi bencana di suatu daerah serta turut membantu 

pemulihan kondisi korban bencana tersebut. 
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b. Program Donor Darah yang sering diselenggarakan baik di kantor Palang 

Merah Indonesia maupun di tempat umum dimana banyak masyarakat 

berkumpul. 

c. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti penanggulangan dan sosialiasi 

bahaya HIV/AIDS, menyediakan kebutuhan air dan sanitasi bagi masyarakat 

pedesaan dan menyediakan layanan ambulan gratis. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PMI 

Tugas pokok dan fungsi: 

a. Kepala perusahaan 

Bertanggung jawab dengan segala aktivitas dalam memimpin dan 

menjalankan perusahaan. 
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b. Kabag. Pelayanan darah 

Kabag. Pelayanan usaha darah bertugas melaksanakan tugas kegiatan yang 

berada di PMI, yaitu: 

1. Darah aman bagi pasien 

A. Pasien tidak tertular penyakit infeksi melalui tranfusi darah 

B. Pasien tidak mendapatkan komplikasi ketidak cocokan 

golongan darah 

2. Darah aman bagi donor 

A. Donor tidak tertular penyakit infeksi melalui tusukan 

jari/vena 

B. Donor tidak mengalami komplikasi setalah penyumbangan 

darah. Seperti: kekurangan darah, dan mudah sakit 

3. Darah aman bagi petugas 

A. Petugas tidak tertular penyakit infeksi melalu darah. 

Seperti: melalui luka kecil ditangan dan tertusuk jarum 

pengambil darah sewaktu menutup kembali jarum 

B. Lingkungan kerja tidak tercemar oleh darah merupakan 

bahan potensional infeksius. Seperti: melalui alat pakai 

ulang yang tidak desinfeksi (gunting) 

c. Kabag. Pelayanan donor 

Kabag. Pelayanan donor melayani donor dan penyedia darah yang baik 

kualitas dan kuantitasnya yang diperlukan. Kabag. Pelayanan donor selalu 

merekrut donor darah sukarela dengan penyebar luasan informasi melalui 

media cetak, dan elektronik. 
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d. Kabag. Umum & Kepegawaian 

Kabag. Umum & Kepegawaian bertugas melaksanakan tugas kegiatan 

yang berada di PMI, yaitu: 

1. Menyusun rencana Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

bedasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Menjabarkan perintah, diposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 

data tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. Melaksanakan koordinasi dengan Sub. Bagian dan Sub. Bidang di 

lingkungan badan baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan masukan, data informasi untuk memperoleh 

hasil kerja yang optimal. 

e. Kasie. Crossmeching 

1. Mengawasi stock persedian reagen, bahan habis pakai 

2. Melakukan pencatatan stock reagen setiap minggu 

3. Melakukan permintaan reagen, BHP dan barang-barang ke pmi 

dan gudang RSUD 

4. Mengawasi reagen-reagen yang mendekati masa Expired. 

5. Menghitung jumlah pemakaian bahan dan reagen setiap bulan 

f. Kasie. Componen 

1. Memantau kontrol kualitas setiap hari 

2. Mengawasi pelaksanaan proses pencatatan suhu 



11 

  

3. Mengawasi pelaksanaan validasi reagen setiap ada pergantian 

reagen yang baru 

4. Mengawasi proses FIFO pada setiap pengambilan darah untuk 

pemeriksaan 

g. Kasie. Serologi 

1. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan golongan darah ABO dan 

Rhesus pada kantong darah donor dan darah resepien. 

2. Mengawasi pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dan 

darah resipien. 

3. Melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan 

golongan darah ABO/Rhesus ke UTD secara berjenjang. 

4. Mengawasi proses penyerahan darah yang cocok untuk pasien pada 

dokter yang meminta atau petugas rumah sakit yang diberi 

wewenang. 

h. Kasie. Adm. Donor 

1. Mengawasi setiap proses kegiatan pencatatan : hasil cross, absen 

darah, stock darah, jumlah droping darah, darah batalan, darah 

expired dan respon time. 

2. Mengawasi setiap proses kegiatan pencatatan dan pelaporan setiap 

pasien askes, jamkesmas, dan umum 

3. Merekap SJP pasien askes, jamkesmas, dan jumlah rekening pasien 

umum dan melaporkan ke kepala perusahaan. 
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i. Kasie. Humas & Rekrutmen 

1. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pengurus 

pusat dan pengembangan sumber daya organisasi PMI. 

2. Melakukan inventarisasi sumber daya dan donator untuk kerjasama 

dan pengembangan sumber daya. 

j. Kasie. Kepegawaian 

1. Mengembangkan sistem pendataan, tata kelola, pemantauan, dan 

evaluasi kinerja kepegawaian serta memberikan informasi terkait 

dengan kepegawaian. 

2. Menyelanggarakan sistem informasi sumber daya manusia (SDM) 

dalam penyediaan databse SDM. 

3. Menyiapkan ketersediaan uraian tugas bagi pegawai bekerjasama 

dengan divisi/unit kerja terkait. 

k. Kasie. Umum 

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen aset dan logistik 

2. Memfasilitasi PMI terkait pengelolaan administrasi umum & 

manajemen logistik 

3. Mengindentifikasi kebutuhan aturan administrasi umum & 

manajemen logistik dan melaksanakan analisa tentang ketentuan 

administrasi umum & manajemen logistik dibutukan oleh pmi 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Sumber Daya Manusia 

Menurut Nawawi (2001), ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia, 

yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). 

2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

3. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal (non-material/non-finansial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik 

dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

1.2 Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2004), aplikasi merupakan program yang berisikan 

perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jogiyanto menambahkan 

aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang 

ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data 

yang diolah lebih memiliki daya guna secara optimal. 

Menuru Dhanta (2009), aplikasi adalah perangkat lunak (software) yang 

dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, 

seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. 
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa apikasi merupakan 

perangkat lunak yang ditransformasikan ke komputer yang berisikan perintah-

perintah yang berfungsi untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan seperti 

penerapan, penggunaan dan penambahan data.  

 

1.3 Presensi Karyawan  

Presensi adalah pencatatan dan pengolahan data presensi yang dilakukan 

secara terus-menerus. Pencatatan dilakukan setiap hari kerja dan dilakukan 

pelaporan kepada pihak HRD/Manajer Perusahaan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2006). Presensi pegawai merupakan salah satu tolok ukur metode 

pengembangan pegawai. Jika presensi pegawai setelah mengikuti pengembangan 

menurun, maka metode pengembangan yang dilakukan baik. Sebaliknya jika 

presensi pegawai tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang 

baik (Hasibuan, 2008). 

Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan 

mempengaruhi sifat – sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil 

termasuk ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif 

seorang karyawan dan apakah ia bisa lebih efektif pada masa yang akan datang, 

sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat dapat memperoleh manfaatnya 

(Schuler & Jackson, 2003). 

 

1.4 System Development Life Cycle  

Menurut Kendall (2003:11), System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang 

sistem dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui 
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penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Langkah-

langkah dalam SDLC dijalankan secara bertahap, tidak pernah tercapai sebagai 

satu langkah terpisah. 

Dalam membangun sebuah sistem, diperlukan suatu model yang dapat 

memberikan acuan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Model 

pengembangan sistem yang telah teruji antara lain:  

a. Waterfall Method 

b. Agile Method 

c. Rapid Application Development (RAD) 

d. Prototype Method 

Salah satu model yang paling banyak digunakan saat ini adalah Waterfall 

(Air Terjun). Disebut demikian karena model ini mengharuskan langkah – 

langkah pengembangan sistem secara terstruktur dan sistematis dari atas ke bawah 

seperti air terjun. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Waterfall 
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1.4.1 Planning 

Fase planning merupakan proses fundamental mengapa sistem harus 

dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek mengerjakannya (Dennis, 

Wixom, & Roth, 2012). Terdapat dua langkah pada fase ini, yaitu inisiasi proyek 

dan manajemen proyek. 

Inisiasi proyek bertujuan untuk menentukan nilai bisnis dari sistem yang 

dibangun kepada organisasi yang menggunakannya. Tim proyek melakukan studi 

kelayakan untuk dapat memutuskan apakah proyek dapat dilaksanakan. 

Selanjutnya dalam langkah manajemen proyek, pemimpin proyek 

membuat rencana kerja, memilih anggota tim, dan memilih teknik yang digunakan 

untuk mengontrol jalannya proyek. 

 

1.4.2 Analysis  

Dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan 

Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat 

(asal usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya) 

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 

dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. 

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal, dan 

sebagainya setelah ditelitih secara seksama. 
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d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan 

hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya 

melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan 

sebagainya). 

e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke 

dalam bagian-bagianya bedasarkan metode yang konsisten untuk 

mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. 

 

1.4.3 Design  

Tahapan design fokus pada pengerjaan spesifikasi untuk solusi berbasis 

komputer atau yang disebut desain fisik. Desain yang dibuat khusus pada bidang 

teknis atau implementasi dari sistem (Whitten & Bentley, 2007). 

Desain yang artinya merencanakan. Designing artinya membuat pola-

pola. Arti keseluruhan dari desain adalah proses merencana suatu karya seni yang 

terpakai, dengan mengindahkan fungsi, komposisi warna, tata letak, bentuk, harga 

dan bisa diproduksi banyak, keinginan pasar serta bisa laku dijual. (Taufiq, 2009). 

 

1.5 Data Flow Diagram  

Menurut Kendall (2003:241), Data Flow Diagram menggambarkan 

pandangan sejauh mungkin mengenai masukan, proses, dan keluaran sistem, yang 

berhubungan dengan masukan, proses, dan keluaran dari model sistem yang 

dibahas. Serangkaian diagram aliran data berlapis juga bisa digunakan untuk 

merepresentasikan dan menganalisis prosedur-prosedur mendetail dalam sistem. 

Prosedur-prosedur tersebut yaitu konseptualisasi bagaimana data-data berpindah 

di dalam organisasi, proses-proses atau transformasi dimana data-data melalui, 
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dan apa keluarannya. Jadi, melalui suatu teknik analisa data terstruktur yang 

disebut Data Flow Diagram, penganalisis sistem dapat merepresentasi proses-

proses data di dalam organisasi. Menurut Kendall (2003:265), dalam memetakan 

Data Flow Diagram, terdapat beberapa simbol yang digunakan antara lain: 

 

1.5.1 External Entity 

External Entity atau entitas eksternal merupakan orang, kelompok, 

departemen, atau sistem lain di luar sistem yang dibuat dapat menerima atau 

memberikan data atau informasi ke dalam sistem yang dibuat. External Entity 

disimbolkan dalam bentuk kotak. 

 

Gambar 3.2 Simbol External Entity 

 

1.5.2 Data Flow  

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan data tanda panah. Aliran 

data menunjukkan arus data atau aliran data yang menghubungkan dua proses 

atau entitas dengan proses. 

 

Gambar 3.3 Simbol Data Flow 

1.5.3 Process 

Suatu proses dimana beberapa tindakan atau sekelompokan tindakan 

dijalankan. Proses juga digunakan untuk menghubungkan antara external entity 

dengan data store. 
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Gambar 3.4 Simbol Proses 

 

1.5.4 Data Store 

Data store adalah simbol yang digunakan untuk melambangkan proses 

penyimpanan data. Data store tidak dapat berhubungan langsung dengan external 

entity, namun harus melalui suatu proses. 

 

Gambar 3.5 Simbol Data Store 

 

1.6 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu gambaran database 

secara konsep yang akan diterapkan pada sistem dimana di dalamnya terdapat 

hubungan antara entity dengan relasinya. Entity merupakan sesuatu yang ada dan 

terdefinisikan di dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan nyata. Entity 

mempunyai attribute yang merupakan ciri-ciri dari entity. Attribute merupakan 

uraian dari entitas dimana mereka dihubungkan dan dapat dikatakan sebagai 

identifier atau descriptors dari entitas. 

Entity Relationship Diagram ini diperlukan agar dapat menggambarkan 

hubungan antar entitas dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entitas 

dan relasi antar entitas, mudah dimengerti pemakai dan mudah disajikan oleh 

perancang database. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah langkah awal untuk mencapai sebuah sistem baru. 

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan wawancara, dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang proses penyewaan kendaraan yang ada. 

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap permasalahan penyewaan kendaraan. 

Dalam hasil wawancara dan analisis proses pada Palang Merah Indonesia 

(PMI) Surabaya, ditemukan masih banyak hal-hal masih menggunakan cara 

manual dan pecatatan presensi pegawai masih belum terolah dengan baik. Belum 

terolah dengan baik menjadikan perekapan memakan waktu lama dan tidak dapat 

dimonitor secara real time. 

Mengacu pada permasalahan yang ada, Palang Merah Indonesia 

membutuhkan aplikasi yang bisa mengolah data presensi pegawai seacara real 

time dan dapat memberikan laporan kehadiran bagi bagian kepegawaian dengan 

mudah. 

Oleh karena itu, dirancanglah sebuah aplikasi presensi karyawan yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. 

 

4.1.1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada presensi karyawan, 

pengelolaan data barang dan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pencatatan presensi pegawai yang ada saat ini masih belum terolah dengan 

baik. 

2. Perekapan data yang ada di sistem Palang Merah Indonesia masih memakan 

waktu yang cukup lama. 

3. Bagian kepegawaian tidak dapat memonitor data secara real time. 

 

4.1.2 Spesifikasi Aplikasi 

Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat: 

1. Sistem pencatatan presensi karyawan terolah dengan baik 

2. Perekapan data karyawan tidak memakan waktu yang lama lagi. 

3. Bagian kepegawaian bisa memonitor secara real time. 

4. Memberikan laporan yang dapat ditampilkan dalam aplikasi maupun dicetak, 

antara lain: 

a. Mengelola data pegawai, divisi, jabatan, dan presensi pegawai. 

b. Memberikan laporan presensi pegawai. 

 

4.1.3 Lingkungan Operasi 

Untuk membangun aplikasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, 

dibutuhkan lingkungan operasi sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Windows/ Linux/ Max OS 

Sistem operasi yang disarankan adalah Windows 7, Windows 8, Windows 10 

dan terpasang program browser semacam firefox, chrome, opera. Jika sistem 

operasi linux disarankan menggunakan Ubuntu, Debian. 
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4.2 Perancangan Sistem 

Dalam melakukan perancangan sistem terdapat beberapa tahap-tahap. 

Tahap-tahap perancangan tersebut adalah: 

a. Pembuatan alur sistem aplikasi (System Flow). 

b. Pembuatan Context Diagram. 

c. Pembuatan Diagram Jenjang. 

d. Pembuatan Data Flow Diagram. 

e. Pembuatan struktur Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu Conceptual 

Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM) 

 

4.2.1 Spesifikasi Lingkungan Sistem 

Berikut merupakan system flow dari aplikasi presensi karyawan pada 

Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya: 
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4.2.1.1 System Flow Kelola Data Pegawai 

 

Gambar 4.1 Sysflow Kelola Data Pegawai 

Alur sysflow kelola data pegawai dimulai oleh bagian kepegawaian 

dengan mengisikan data pegawai, kemudian aplikasi akan mengecek kesamaan 

data yang diinputkan dengan data yang ada pada database. Setelah dilakukan 

pengecekan, aplikasi akan menyimpan data tersebut ke dalam database yang 

kemudian mengakhiri alur proses kelola data pegawai. 
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4.2.1.2 System Flow Ijin Pegawai 

 

Gambar 4.2 Sysflow Ijin Pegawai 

Alur sysflow ijin pegawai dimulai oleh pegawai dengan memberikan 

dokumen atau surat keterangan ijin kepada bagian kepegawaian untuk kemudian 

di inputkan data pegawai atau NIK pegawai tersebut ke aplikasi. Aplikasi 

kemudian memverifikasi NIK tersebut. Setelah itu bagian kepegawaian 

menginputkan keterangan ijin ke aplikasi. Aplikasi kemudian akan mengecek 
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status ijin pegawai di tanggal yang dipilih dan kemudian menyimpan data status 

ijin ke dalam database. 

 

4.2.1.3 System Flow Pencatatan Presensi 

 

Gambar 4.3 Sysflow Pencatatan Presensi 

Alur sysflow pencatatan presensi dimulai oleh pegawai, dimana pegawai 

menginputkan NIK dan kemudian dicek oleh aplikasi status NIK tersebut. 

Selanjutnya maka aplikasi akan menyimpan data pegawai tersebut ke dalam 

database. 
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4.2.1.4 System Flow Pembuatan Laporan 

 

Gambar 4.4 Sysflow Pembuatan Laporan 

Alur sysflow pembuatan laporan dimulai oleh bagian kepegawaian 

dengan mengisikan NIK pegawai yang akan dicetak laporan kehadirannya. 

Kemudian aplikasi akan melakukan verifikasi NIK yang diinputkan dan kemudian 

mencetak laporan kehadiran pegawai tersebut. 

4.2.2 Spesifikasi Lingkungan Sistem 

Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan spesifikasi 

perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut : 

a. Kebutuhan Minimum 
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1. Perangkat Keras 

- Intel Pentium 4, 1 GHz processor 

- 80 GB hard drive 

- 512 MB RAM 

2. Perangkat Lunak 

- Sistem Operasi Windows XP SP3 

- Apache 2.2.12 

- PHP 5.3.0 

- MySql 5.2 

b. Kebutuhan Optimal 

1. Perangkat Keras 

- Intel Core i3, 2.0 GHz processor 

- 160 GB hard drive 

- 2 GB RAM 

2. Perangkat Lunak 

- Sistem Operasi Windows 7 Professional 

- Apache 2.4.2 

- PHP 5.5.0 

- MySql 5.4 
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4.3 Desain Sistem 

Berdasarkan system flow yang telah dibuat sebelumnya, maka selanjutnya 

adalah dengan membuat desain sistem yang berupa DFD, PDM dan desain input 

dan output. Sebelum membuat DFD, Context Diagram perlu dibuat terlebih 

dahulu untuk bisa mendapatkan gambaran secara luas bagaimana sistem atau 

aplikasi yang dibuat berinteraksi dengan entitas diluarnya. Context Diagram yang 

dibuat mengikuti notasi atau simbol Gane & Sarson. 

 

4.3.1 Context Diagram 

 

Gambar 4.5 Context Diagram 

Dari diagram konteks diatas, dapat diketahui bahwa terdapat dua aktor 

yang berinteraksi dengan aplikasi, yaitu bagian kepegawaian dan pegawai itu 

sendiri. Kedua aktor tersebut saling memberikan data ke aplikasi presensi. 

Diagram konteks diatas kemudian di decompose dan menghasilkan data flow 

diagram (DFD). 
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4.3.2 Data Flow Diagram 

 

Gambar 4.6 DFD Level 0 

DFDlevel 0 adalah diagram hasil decompose dari diagram konteks. Pada 

DFD level 0, digambarkan proses yang terjadi di dalam aplikasi. Terdapat 4 

proses yang dimiliki oleh aplikasi presensi ini, yaitu proses pengelolaan data 

master, proses pencatatan presensi, proses pengajuan ijin dan cuti serta proses 

pembuatan laporan. Selain proses tersebut, juga digambarkan hubungan antar 

aktor dengan proses, dan proses dengan datastore serta data yang mengalir. 

Datastore yang dimiliki oleh aplikasi presensi antara lain adalah 

datastore propinsi, kota, divisi, jabatan, karyawan, hari libur, dan presensi. Setiap 

proses tersebut kemudian di decompose untuk melihat proses yang lebih detil lagi 

dari proses tersebut. 
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4.3.2.1 Pengelolaan Data Master 

 

Gambar 4.7 DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 

Pada DFD Level 1 Pengelolaan Data Master terdapat 6 proses, yaitu 

proses kelola data divisi, kelola data jabatan, kelola data pegawai, kelola data 

propinsi, kelola data kota, dan kelola data hari libur. Aktor yang terdapat pada 

diagram ini hanyalah bagian kepegawaian, karena data master hanya bagian 

kepegawaian saja yang dapat menambah, mengubah, atau menghapusnya. 
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4.3.2.2 Pencatatan Presensi 

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Pencatatan Presensi 

DFD Level 1 Pencatatan Presensi menggambarkan proses yang terdapat 

dalam pencatatan presensi. Dimulai dari proses verifikasi presensi pegawai yang 

dilakukan oleh pegawai dengan memberikan data pegawai, kemudian dilanjutkan 

dengan proses simpan presensi pegawai. Disini aktor yang berperan hanyalah 

pegawai. Datastore yang digunakan adalah datastore pegawai dan presensi. 

 

4.3.2.3 Pengajuan Ijin dan Cuti 

 

Gambar 4.9 DFD Level 1 Pengajuan Ijin dan Cuti 
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DFD Level 1 Pengajuan Ijin dan Cuti menggambarkan proses yang 

terdapat dalam pengajuan ijin dan cuti pegawai. Aktor yang berperan disini adalah 

pegawai. Pegawai melakukan verifikasi ijin pegawai dari datastore pegawai dan 

kemudian dilakukan proses simpan ijin pegawai ke datastore presensi. 

 

4.3.2.4 Pembuatan Laporan 

 

Gambar 4.10 DFD Level 1 Pembuatan Laporan 

DFD Level 1 Pembuatan Laporan menggambarkan proses pembuatan 

laporan. Terdapat dua proses, yaitu proses cetak laporan rekap presensi dan cetak 

laporan presensi pegawai. Aktor yang berperan adalah bagian kepegawaian 

dengan memberikan data pegawai, dan menerima data rekap presensi. 

 

4.3.3 Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) merupakan bentuk desain tabel yang akan 

dibuat di database. PDM juga ikut menggambarkan bagaimana setiap tabel 

berelasi dengan tabel yang lain. Dengan menggunakan PDM, dapat diketahui 

berapa jumlah tabel yang diperlukan untuk membangun aplikasi presensi ini. 
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Gambar 4.11 Desain Physical Data Model 

 

4.3.4 Kamus Data 

Dalam hal perancangan struktur tabel yang diperlukan, maka perlu dibuat 

atribut  meliputi nama tabel, nama atribut, tipe data,  serta data pelengkap seperti 

primary key, foriegn key, dan sebagainya. Rancangan basis data aplikasi ini terdiri 

dari tabel-tabel sebagai berikut: 

 

4.3.4.1 Tabel Divisi 

Nama tabel : Divisi 

Fungsi  : Menyimpan data master divisi 

Primary key : kode_divisi 

Foreign key : periode 

Tabel 4.1 Tabel Divisi 

Field Name Type Field Size Description 

Kode_divisi Varchar 10 Primary Key 
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Field Name Type Field Size Description 

Kode_periode Int 11 Foreign Key 

Nama_divisi Varchar  50  

 

4.3.4.2 Tabel Jabatan 

Nama tabel : Jabatan 

Fungsi  : Menyimpan data master jabatan 

Primary key : id_jabatan 

Foreign key : - 

Tabel 4.2 Tabel Jabatan 

Field Name Type Field Size Description 

Id_jabatan Varchar 5 Primary Key 

Nama_jabatan Varchar 20 
 

 

4.3.4.3 Tabel Karyawan 

Nama tabel : Karyawan 

Fungsi  : Menyimpan data master karyawan 

Primary key : id_karyawan 

Foreign key : id_kota 

Tabel 4.3 Tabel Karyawan 

Field Name Type Field Size Description 

Id_karyawan Varchar 8 Primary Key 

Id_kota Varchar 10 Foreign Key 

Nama_karyawan Varchar 50 
 

Alamat Varchar 100 
 

Pin Varchar 6 
 

Tanggal_lahir Date   

Foto Varchar 100  

Status Varchar 15  

Jenis_kelamin Char 1  

Telepon Varchar 50  
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4.3.4.4 Tabel Kota 

Nama tabel : Kota 

Fungsi  : Menyimpan data master kota 

Primary key : id_kota 

Foreign key : id_propinsi 

Tabel 4.4 Tabel Kota 

Field Name Type Field Size Description 

Id_kota Varchar 10 Primary Key 

Id_propinsi Varchar 10 Foreign Key 

Nama_kota Varchar 50 
 

 

4.3.4.5 Tabel Propinsi 

Nama tabel : Propinsi 

Fungsi : Menyimpan data master propinsi 

Primary key : id_propinsi 

Foreign key : - 

Tabel 4.5 Tabel Propinsi 

Field Name Type Field Size Description 

Id_propinsi Varchar 10 Primary Key 

Nama_propinsi Varchar 50 
 

 

4.3.4.6 Tabel Periode 

Nama tabel : Periode 

Fungsi  : Menyimpan data master periode 

Primary key : kode_periode 

Foreign key : - 
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Tabel 4.6 Tabel Periode 

Field Name Type Field Size Description 

Kode_periode Int 11 Primary Key 

Nama_periode Varchar 50  

Jam_masuk Time 
 

 

Jam_pulang Time 
 

 

 

4.3.4.7 Tabel Status Presensi 

Nama tabel : Status_presensi 

Fungsi  : Menyimpan data master status presensi 

Primary key : id_keterangan 

Foreign key :  

Tabel 4.7 Tabel Status Presensi 

Field Name Type Field Size Description 

Id_keterangan Varchar 5 Primary Key 

Keterangan Varchar 20 
 

 

4.3.4.8 Tabel Mutasi 

Nama tabel : Mutasi 

Fungsi  : Menyimpan data mutasi pegawai 

Primary key : id_karyawan, id_jabatan, kode_divisi 

Foreign key : id_karyawan, id_jabatan, kode_divisi 

Tabel 4.8 Tabel Mutasi 

Field Name Type Field Size Description 

Id_karyawan Varchar 8 PK, FK 

Kode_divisi Varchar 10 PK, FK 

Id_jabatan Varchar 5 PK, FK 

Tanggal_mutasi Date   
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4.3.4.9 Tabel Presensi 

Nama tabel : presensi 

Fungsi  : Menyimpan data transaksi presensi 

Primary key : - 

Foreign key : - 

Tabel 4.9 Tabel Presensi 

Field Name Type Field Size Description 

Id_karyawan Varchar 8 FK 

Id_keterangan Varchar 5 FK 

Tanggal Date   

Jam_masuk Time   

Jam_pulang Time   

 

4.3.4.10 Tabel Hari Libur 

Nama tabel : hari_libur 

Fungsi  : Menyimpan data master hari libur 

Primary key : id_libur 

Foreign key : - 

Tabel 4.10 Tabel Hari Libur 

Field Name Type Field Size Description 

Id_libur Int 
 

Primary Key 

Nama_libur Varchar 50 
 

Tanggal_libur Date   

 

4.3.5 Desain Input dan Output 

Desain input dan output dibuat agar pengguna bisa mengetahui tampilan 

user interface dari aplikasi yang dibangun. 
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4.3.5.1 Desain Login 

 

Gambar 4.12 Desain Input Login 

Desain input login digunakan untuk menjelaskan rancangan halaman 

login. Halaman ini terdiri dari dua textbox dan satu tombol yang terletak ditengah 

halaman. Textbox digunakan untuk memasukkan NIK dan kata sandi user. 

Halaman ini digunakan untuk mengecek otentikasi user yang akan menggunakan 

aplikasi. 
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4.3.5.2 Desain Dashboard 

 

Gambar 4.13 Desain Input Dashboard 

Desain input dashboard digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman dashboard. Halaman Dashboard digunakan untuk menampilkan 

summary atau ringkasan presensi pada hari tersebut. Terdapat empat kotak yang 

digunakan untuk menampilkan ringkasan jumlah pegawai terdaftar, jumlah 

pegawai yang hadir, jumlah pegawai ijin atau cuti, dan jumlah pegawai yang tidak 

hadir. 

Grafik batang yang terdapat ditengah digunakan untuk menampilkan 

history presensi pegawai dari hari ke hari selama satu bulan. Data yang 

ditampilkan berupa data kehadiran, ijin, dan tidak hadir pegawai. 
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4.3.5.3 Desain Master Divisi 

 

Gambar 4.14 Desain Input Master Divisi 

Desain input master divisi menjelaskan rancangan halaman master divisi 

yang akan dibuat nantinya. Halaman ini nantinya digunakan untuk mengolah data 

divisi seperti menambah, mengubah maupun menghapus data divisi. Terdapat 

textbox nama divisi untuk mengisi nama divisi yang akan dibuat, combobox 

periode divisi untuk memilih kapan divisi tersebut aktif dan tombol simpan untuk 

menyimpan penambahan atau perubahan data. 

Tabel yang ada dibawah kolom isian digunakan untuk menampilkan data 

divisi yang sudah tersimpan di database. Terdapat empat kolom, yaitu kolom 

kode divisi, nama divisi, periode kerja divisi dan kolom aksi untuk mengubah atau 

menghapus data divisi. 
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4.3.5.4 Desain Master Jabatan 

 

Gambar 4.15 Desain Input Master Jabatan 

Desain input master jabatan digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman master jabatan. Halaman ini digunakan untuk mengelola data jabatan 

pegawai. Terdapat satu textbox isian untuk mengisi nama jabatan yang dibuat dan 

tombol simpan untuk menyimpan penambahan atau perubahan data jabatan. 

Tabel yang ada dibawah kolom isian digunakan untuk menampilkan data 

jabatan pegawai yang terdiri dari kolom kode jabatan, nama jabatan, dan kolom 

aksi untuk mengubah atau menghapus jabatan. 
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4.3.5.5 Desain Master Propinsi 

 

Gambar 4.16 Desain Input Master Propinsi 

Desain input master propinsi menjelaskan rancangan halaman master 

propinsi. Halaman master propinsi digunakan untuk mengelola data master 

propinsi. Terdapat satu textbox untuk mengisikan nama propinsi dan satu tombol 

simpan untuk menyimpan data propinsi. 

Tabel yang ada dibawah kolom isian digunakan untuk menampilkan data 

propinsi yang telah tersimpan di database. Terdapat tiga kolom, yaitu kolom id 

propinsi, nama propinsi dan kolom aksi untuk mengubah atau menghapus data 

propinsi. 
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4.3.5.6 Desain Master Kota 

 

Gambar 4.17 Desain Input Master Kota 

Desain input master kota digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman master kota. Halaman master kota digunakan untuk mengelola data kota 

pegawai. Terdapat satu combobox untuk memilih propinsi kota, satu textbox untuk 

mengisi nama kota dan satu tombol simpan untuk menyimpan data kota. 

Di bawah kolom isian terdapat tabel untuk menampilkan data kota yang 

tersimpan di database. Tabel tersebut terdiri dari empat kolom, yaitu kolom id 

kota, nama propinsi, nama kota, dan kolom aksi untuk mengubah atau menghapus 

data kota. 
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4.3.5.7 Desain Master Karyawan 

 

Gambar 4.18 Desain Input Master Karyawan 

Desain input master karyawan digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman master karyawan. Terdapat textbox untuk mengisi nama karyawan, 

combobox untuk mengisi divisi karyawan, jabatan karyawan, propinsi dan kota 

karyawan berasal, datepicker untuk memilih tanggal lahir karyawan, textbox 

untuk mengisi nomor telepon karyawan, textbox alamat karyawan, radiobutton 

untuk memilih jenis kelamin karyawan, radiobutton untuk memilih status 

karyawan dan tombol simpan untuk menyimpan data karyawan. Selanjutnya 

terdapat tabel yang menampilkan data karyawan dari database. 
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4.3.5.8 Desain Master Periode 

 

Gambar 4.19 Desain Input Master Periode 

Desain input master periode digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman master periode. Halaman master periode digunakan untuk mengelola 

data periode jadwal kerja pegawai. Terdapat datepicker untuk memilih tanggal 

aktif periode kerja pegawai, textbox jam masuk dan jam keluar untuk menentukan 

jam masuk dan keluar pegawai, dan tombol simpan untuk menyimpan data 

periode kerja pegawai. 

Di bawah kolom isian terdapat tabel untuk menampilkan data periode 

kerja pegawai yang telah tersimpan di database. Tabel tersebut memiliki empat 

kolom yaitu kolom periode, kolom jam masuk, jam keluar, dan kolom aksi untuk 

mengubah atau menghapus periode. 
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4.3.5.9 Desain Halaman Presensi Karyawan 

 

Gambar 4.20 Desain Input Presensi Karyawan 

Desain input presensi karyawan digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman presensi karyawan. Halaman presensi karyawan digunakan untuk 

mencatat presensi karyawan. Terdapat satu datepicker untuk memilih tanggal 

presensi.  

Dibawah kolom pilihan tanggal, terdapat tabel yang berisi data karyawan 

yang akan dilakukan pencatatan presensi. Tabel tersebut berisi kolom kode 

karyawan, nama karyawan, jam masuk, jam keluar, keterangan presensi dan 

kolom aksi untuk mengubah data presensi pegawai. 
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4.3.5.10 Desain Halaman Ijin dan Cuti 

 

Gambar 4.21 Desain Input Ijin dan Cuti 

Desain input ijin dan cuti digunakan untuk menjelaskan rancangan 

halaman ijin dan cuti. Halaman ijin dan cuti digunakan untuk mencatat keterangan 

ijin dan cuti pegawai. Pada halaman ini terdapat datepicker untuk memilih tanggal 

pengajuan ijin atau cuti, combobox yang digunakan untuk mengisi nama 

karyawan yang melakukan pengajuan ijin atau cuti, combobox keterangan untuk 

memilih keterangan ijin atau cuti pegawai dan tombol simpan untuk menyimpan 

data pengajuan ijin atau cuti pegawai. 

 

4.4 Implementasi 

Berdasarkan rancangan basis data dan desain input diatas, kemudian 

dilakukan implementasi rancangan ke dalam bentuk aplikasi nyata. Hasil dari 

implementasi kemudian diambil dalam bentuk gambar atau screenshot dari 

aplikasi. 
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4.4.1 Halaman Login 

 

Gambar 4.22 Halaman Login Aplikasi 

Halaman login digunakan oleh pengguna untuk bisa menggunakan 

aplikasi presensi. Pengguna mengisi NIK dan password terlebih dahulu baru 

kemudian mengklik tombol masuk. Pengguna yang berhasil melakukan login akan 

diteruskan ke halaman dashboard. 
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4.4.2 Halaman Dashboard 

 

Gambar 4.23 Halaman Dashboard Aplikasi 

Halaman dashboard adalah halaman awal yang ditampilkan ketika pengguna 

berhasil melakukan login aplikasi. Pada halaman ini, aplikasi menampilkan rekap 

presensi karyawan pada bulan berjalan dalam bentuk grafik. Selain itu, halaman 

dashboard juga menampilkan jumlah pegawai yang hadir, ijin maupun alpha. 

 

4.4.3 Halaman Master Divisi 

 

Gambar 4.24 Halaman Master Divisi 
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Halaman master divisi digunakan oleh pengguna aplikasi untuk 

mengelola data divisi. Di halaman ini, pengguna dapat menambah, mengubah dan 

menghapus data divisi perusahaan. Untuk menambah data divisi, pengguna 

mengisikan nama divisi dan periode aktif divisi kemudian klik tombol simpan 

untuk menyimpan data divisi. Data yang telah ditambahkan kemudian akan 

muncul pada tabel dibawah kolom isian tersebut. 

 

4.4.4 Halaman Master Jabatan 

 

Gambar 4.25 Halaman Master Jabatan 

Halaman master jabatan digunakan oleh pengguna aplikasi untuk 

mengelola data jabatan pegawai. Pengguna aplikasi dapat melakukan tambah, 

ubah dan hapus data jabatan pegawai pada halaman ini. Untuk menambah data 

jabatan, pengguna mengisikan nama jabatan pada textbox nama jabatan kemudian 

klik simpan untuk menyimpan data jabatan. Data yang berhasil disimpan 

kemudian akan muncul pada tabel yang terletak dibawah kolom isian tersebut. 
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4.4.5 Halaman Master Karyawan 

 

Gambar 4.26 Halaman Input Master Karyawan 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Data Master Karyawan 

Halaman ini digunakan oleh bagian kepegawaian untuk mengelola data 

pegawai. Di halaman ini, pengguna aplikasi dapat menambahkan, mengubah atau 

menghapus data pegawai. Pengguna mengisi nama karyawan, tanggal lahir, 

propinsi, kota, alamat, jenis kelamin, divisi, jabatan, nomor telepon dan status 
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aktif pegawai kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data pegawai. Data 

yang berhasil disimpan kemudian akan tampil pada tabel dibawah kolom isian 

tersebut. 

 

4.4.6 Halaman Master Propinsi 

 

Gambar 4.28 Halaman Master Propinsi 

Halaman ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus 

data propinsi. Data propinsi diisikan sebelum pengisian data master kota karena 

data propinsi berelasi dengan data kota. Pengguna dapat menambahkan data 

propinsi dengan mengisikan nama propinsi ke kolom isian kemudian mengklik 

tombol simpan. Data yang berhasil disimpan kemudian akan muncul pada tabel 

propinsi. 



53 

  

4.4.7 Halaman Master Kota 

 

Gambar 4.29 Halaman Master Kota 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kota. Untuk menambah 

data kota, pengguna memilih propinsi dari combobox propinsi, kemudian 

selanjutnya pengguna mengisi nama kota pada kolom yang disediakan dan 

mengklik tombol simpan untuk menyimpan data kota. Data yang berhasil 

disimpan kemudian akan tambil pada tabel kota. 
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4.4.8 Halaman Master Periode 

 

Gambar 4.30 Halaman Master Periode 

Halaman master periode digunakan untuk mengelola data periode kerja 

pegawai. Data ini perlu diisi terlebih dulu karena dalam pengelolaan divisi 

memerlukan data periode kerja. Untuk menambahkan data periode kerja, 

pengguna mengisi tanggal periode kerja, kemudian mengisi jam masuk dan jam 

keluar. Data yang disimpan akan muncul pada tabel periode kerja dibawah kolom 

isian. 
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4.4.9 Halaman Presensi Karyawan 

 

Gambar 4.31 Halaman Presensi Karyawan 

Halaman presensi karyawan digunakan untuk mengelola data presensi karyawan. 

Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah status presensi karyawan pada 

tanggal yang dipilih. Selain itu, penggun juga dapat mengetahui status presensi 

karyawan tersebut beserta jam hadir dan jam pulangnya. 

 

4.4.10 Halaman Ijin dan Cuti 

 

Gambar 4.32 Halaman Ijin dan Cuti 

Halaman ijin dan cuti digunakan untuk menyimpan data presensi 

karyawan yang berupa ijin atau cuti. Pengguna dapat mengisi data pengajuan ijin 

atau cuti karyawan dengan mengisi nama karyawan, memilih tanggal keterangan 
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ijin atau cuti, kemudian memilih status ijin karyawan dan selanjutnya menekan 

tombol klik untuk menyimpan data ijin atau cuti karyawan. 

 

4.4.11 Halaman Laporan Presensi 

 

Gambar 4.33 Halaman Laporan Presensi 

Halaman laporan presensi digunakan untuk menampilkan laporan 

presensi karyawan berupa rekapitulasi kehadiran, datang telat, ijin, cuti dan alpha. 

Pengguna juga dapat melihat laporan kehadiran per pegawai yang dipilih. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi presensi karyawan ini 

adalah: 

a. Pengguna aplikasi dapat dengan mudah memantau jumlah pegawai yang 

tidak hadir, ijin atau datang terlambat. 

b. Pengguna aplikasi dapat dengan mudah membuat laporan kehadiran 

pegawai. 

Dengan menggunakan aplikasi presensi ini, bagian kepegawaian dapat melihat 

catatan riwayat kehadiran setiap pegawai. 

 

5.2 Saran 

a. Saran untuk pengembangan aplikasi ke depannya supaya dapat terintegrasi 

dengan aplikasi penilaian kinerja karyawan. 

b. Saran lainnya adalah agar aplikasi ini juga dapat diakses oleh pegawai lain 

sehingga dapat mengetahui riwayat kehadiran pegawai tersebut. 
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