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ABSTRAK 

PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang menangani banyak pelayanan diantaranya jasa pemeriksaan dan 

pengawasan di bidang perdagangan, warehousing and forwarding, analytical 

laboratories, industrial and marine engineering, dan fumigation and industrial 

hygiene. Dalam pengembangan sumber daya manusianya, HRD/HC 

PT.SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya memfasilitasi para karyawan untuk 

melakukan sertifikasi kemampuan. Sertifikasi yang dimiliki para karyawan  

memiliki masa berlaku. Masalah yang terjadi, pemilik yang kurang peduli dengan 

masa berlaku sertifikasi sehingga membuat para karyawan sering terlambat untuk 

memperpanjang atau memperbarui sertifikasi yang dimiliki 

Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan sistem informasi yang mampu 

mengatasi administrasi pendataan serta monitoring sertifikasi atau lisensi karyawan 

dan dapat membantu Departemen HRD/HC dalam proses administrasi serta 

monitoring  lisensi karyawan lebih mudah dan teroganisir. 

Hasil pembuatan aplikasi monitoring menunjukkan bahwa untuk admin 

dapat melakukan fungsi untuk menambah, mengubah, dan menghapus data master. 

Pada menu lisensi karyawan aplikasi dapat menambah data, mengubah data serta 

menghapus data. Aplikasi dapat menghasilkan laporan Lisensi Karyawan. Untuk 

Kepala Bidang hanya dapat melakukan view pada halaman yang telah disediakan. 

Kata Kunci : Website, Monitoring, Lisensi, Sertifikasi, PT.SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Société 

Générale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi terbesar didunia yang ada di 

Jenewa, Swiss. PT SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya menangani banyak 

pelayanan diantaranya jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, 

warehousing and forwarding, analytical laboratories, industrial and marine 

engineering, dan fumigation and industrial hygiene. PT SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya memiliki beberapa bagian/divisi/departemen diantaranya 

Departemen Komersial, Departemen Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan 

Departemen Human Resource Development/Human Capital (HRD/HC). 

Banyaknya jenis layanan yang ditawarkan oleh PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya diharapkan dapat membantu sumber daya manusianya untuk 

memiliki berbagai keahlian agar proses pelayanan berjalan dengan baik. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini akan ditangani oleh Departemen 

HRD/HC yang memiliki yuridiksi untuk menangani masalah pada ruang lingkup 

karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 

menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.   

Dalam pengembangan sumber daya manusianya, HRD/HC 

PT.SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya memfasilitasi para karyawan untuk 

melakukan sertifikasi kemampuan. Sertifikasi ini tidak hanya di adakan oleh PT. 
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SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya sendiri namun juga pihak luar yang 

memiliki hak untuk menerbitkan sertifikasi kemampuan. Oleh karena itu para 

karyawan bisa memiliki lebih dari satu sertifikasi. Sertifikasi yang dimiliki para 

karyawan  memiliki masa berlaku. Terdapat dua jenis sertifikasi yaitu sertifikasi 

yang dapat diperpanjang masa berlakunya, dan sertifikasi yang hanya aktif untuk 1 

periode saja. Sertifikasi yang memiliki masa berlaku 1 periode, maka untuk 

mendapat sertifikasi itu kembali pemilik sertifikat harus melakukan ujian ulang. 

Masalah yang terjadi, pemilik yang kurang peduli dengan masa berlaku 

sertifikasi sehingga membuat para karyawan sering terlambat untuk 

memperpanjang atau memperbarui sertifikasi yang dimiliki. Karena permasalahan 

yang ada Departemen HRD/HC mengambil tindakan untuk mengingatkan para 

karyawan jika sertifikasi yang dimiliki sudah mendekati expired date. Banyaknya 

karyawan, dokumen, serta perbedaan masa berlaku sertifikat membuat Departemen 

HRD/HC kesulitan untuk memonitor sertifikasi atau lisensi karyawan. 

Melihat permasalahan diatas diperlukan sistem informasi yang mampu 

mengatasi administrasi pendataan serta monitoring sertifikasi atau lisensi 

karyawan, dalam Kerja Praktik ini Penulis membuat sebuah aplikasi monitoring 

lisensi karyawan berbasis website yang dapat membantu Departemen HRD/HC 

dalam proses administrasi serta monitoring  lisensi karyawan lebih mudah dan 

teroganisir. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang bangun Aplikasi Monitoring 
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Lisensi Karyawan berbasis website pada PT. SUCOFINDO Cabang Utama 

Surabaya. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan aplikasi monitoring lisensi 

karyawan berbasis website pada PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh Departemen HRD/HC dan Kepala 

Bidang di PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya. 

2. Aplikasi menangani proses administrasi pencatatan lisensi karyawan,  dan 

pembuatan laporan. 

3. Aplikasi menggunakan platform berbasis website. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktik ini yaitu membangun sistem 

informasi layanan monitoring lisensi karyawan pada PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya untuk mempermudah pendataan lisensi karyawan serta 

pengecekan expired date lisensi karyawan. Sistem informasi ini mengubah 

pengelolaan monitoring lisensi karyawan dari pengelolaan manual dengan 

pengumpulan berkas menjadi pengelolaan data secara terkomputerisasi. 

1.5 Manfaat 

Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat membantu Departemen HRD/HC 

pada PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya dalam pengelolaan administrasi 
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serta monitoring lisensi karyawan serta mempermudah untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan. 

1.6 Sistematika Laporan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya 

maka penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari PT. SUCOFINDO 

Cabang Utama Surabaya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi, 

serta sistematika laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini membahas mengenai sejarah perusahaan, tujuan perusahaan, 

struktur organisasi, serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian yang 

bersangkutan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan kerja 

praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah 

yang dihadapi. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan 

sistem yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terdiri 

dari pembahasan desain input, process dan output dari sistem.    
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran 

yang bisa diberikan terkait dengan pengembangan sistem di masa 

mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah PT SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya 

PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut 

SUCOFINDO) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibangun antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan Société Générale de Surveillance (SGS), 

Perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. Berdiri pada 

tanggal 22 Oktober 1956 berdasarkan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing 

Sutan Arifin Nomor 42, awalnya SUCOFINDO hanya berfokus pada layanan jasa 

Pemeriksaan dan Pengawasan di bidang perdagangan, terutama komoditas 

pertanian, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan 

pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor.  

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, SUCOFINDO 

melakukan langkah kreatif dan inovatif serta menawarkan jasa-jasa terkait lainnya. 

Komposisi kepemilikan saham SUCOFINDO beberapa kali mengalami perubahan. 

Tahun 1961, komposisinya berubah menjadi 20% SGS dan 80% Pemerintah 

Indonesia, kemudian berubah menjadi 5% SGS dan 95% Pemerintah Indonesia 

hingga saat ini.  

Berbagai layanan baru pun ditawarkan oleh SUCOFINDO, seperti 

warehousing dan forwarding, analytical laboratories, industrial and marine 

engineering, dan  fumigation and industrial hygiene. Keanekaragaman jenis jasa 

SUCOFINDO dikemas secara terpadu, didukung oleh tenaga professional yang ahli 

di bidangnya, kemitraan usaha strategis dengan beberapa institusi internasional 
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serta jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik layanan yang tersebar di berbagai 

kota di Indonesia telah memberikan nilai tambah terhadap layanan yang diberikan 

oleh SUCOFINDO. SUCOFINDO telah mengembangkan jasa di bidang usaha 

inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsutasi, dan pelatihan 

dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan (migas dan nonmigas), 

konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, 

sistem informatika dan energi terbarukan. Kompetensi dan pengalaman  

SUCOFINDO tak perlu diragukan lagi. 

Didukung oleh budaya kerja yang tinggi, peningkatan kompetensi 

melalui knowledge management dan pengembangan jasa yang inovatif, diharapkan 

dapat mengembangkan bisnis yang berorientasi kelas dunia. Dengan perjalanan 

panjang yang dilalui, SUCOFINDO melalui visi dan misi bertekad untuk terus 

menjadi perusahaan inspeksi terdepan dan terbesar di Indonesia. PT SUCOFINDO 

Surabaya memiliki cita-cita untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, 

andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan 

pelatihan. 

2.2 Misi PT SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya 

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama 

pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, 

pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin 

kepastian berusaha. 

2.3 Tujuan PT SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya 

Tujuan dari perusahaan PT SUCOFINDO Surabaya adalah bertekad untuk 

terus menjadi perusahaan inspeksi terdepan dan terbesar di Indonesia. 
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2.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT.SUCOFINDO 

2.5 Job Description 

Berikut ini merupakan Job Description yang ada pada PT SUCOFINDO 

Surabaya: 

1. Komisaris 

a. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan 

kerugian. 

c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

2. Direktur Utama 

a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 
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b. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan  dan melaporkan laporan 

pada pemegang saham. 

3. Direktur Komersial 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan 

operasional perusahaan. 

b. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil produksi. 

c. Membuat stategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara 

mencapai target tersebut. 

d. Membantu tugas-tugas direktur utama. 

e. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses 

operasional perusahaan. 

f. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan 

mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional 

perusahaan. 

g. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai 

dengan standar operasional perusahaan. 

h. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun 

karyawan. 

i. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. 

j. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan 

kualitas hasil produksi. 

4. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis  
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a. Dorong perencanaan keuangan perusahaan dengan menganalisis kinerja 

dan risikonya 

b. Pertahankan kesadaran yang konstan tentang posisi keuangan perusahaan 

dan bertindak untuk mencegah masalah 

c. Siapkan dan awasi sistem TI keuangan perusahaan 

d. Tetapkan target untuk dan mengawasi semua personel akuntansi dan 

keuangan (akuntan manajemen, auditor internal, dll.) 

e. Mengawasi semua operasi audit dan pengendalian internal 

f. Kembangkan strategi penggalangan dana perusahaan dan kelola 

hubungan dengan mitra dan investor 

g. Menyiapkan laporan tepat waktu dan terperinci tentang kinerja keuangan 

setiap triwulan dan tahunan 

h. Melakukan analisis untuk membuat ramalan dan melaporkan kepada 

eksekutif puncak 

i. Pastikan kepatuhan terhadap hukum dan pedoman keuangan 

j. Membentuk hubungan kerja yang erat dengan Direktur Pelaksana, 

Eksekutif Senior dan Non Eksekutif lainnya 

k. Memberikan kepemimpinan pada strategi Keuangan dan Akuntansi 

Dewan, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan posisi 

strategis 

l. Kendalikan keseluruhan fungsi akuntansi perusahaan 

m. Berkontribusi penuh untuk pengembangan strategi perusahaan di semua 

bidang bisnis, menantang asumsi dan pengambilan keputusan yang 
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sesuai dan memberikan analisis dan panduan keuangan pada semua 

kegiatan, rencana, target, dan pendorong bisnis. 

5. Direktur Sumber Daya Manusia 

a. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di 

bidang pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan 

pemilihan kebijakan/ practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan 

peryaratannya, kontrak-kontrak, pelatihan dan pengembangan, 

perencanaan suksesi, moril dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap 

dan moral kerja, manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar 

manajemen mutu – dan lain-lain (ditambahakan selama masih relvean) 

b. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek 

penting dari pengembangan HR. 

c. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, 

rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan 

pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk / format yang sudah 

disepakati. 

d. Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct 

report kepadanya). 

e. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen 

sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. 

Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer funsgional / 

manajer departemen yang lain agar memahami semua aspek-aspek penting dalam 

pengembangan SDM, dan untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi 

yang tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan / obyektif dan pencapaian-
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pencapaian dari pengembangan SDM. Memelihara kesadaran dan pengetahuan 

tentang teori pengembangan HR yang sesuai zaman dan metoda-metoda dan 

menyediakan penafsiran yang pantas untuk para direktur, para manajer dan staf di 

dalam organisasi.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Monitoring 

Sutabri (2012) mendefinisikan monitoring sebagai langkah untuk 

mengkaji apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, 

mengidentifikasi masalah yang muncul agar langsung dapat diatasi, melakukan 

penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat dalam 

rangkah mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk 

memperoleh ukuran kemajuan. 

Monitoring menurut Solihin (2010) merupakan kegiatan mengamati 

perkembangan pelaksanaan rencana pada suatu kegiatan, mengidentifikasi dan 

mengantisipasi permasalahan yang muncul dan/atau yang akan muncul untuk dapat 

diambil tindakan sedini mungkin. Adapun manfaat proses monitoring sebagai 

berikut:  

1. Menilai kemajuan dalam pelaksanaan suatu program yang sedang berjalan.  

2. Akuntabilitas dalam penyampaian input program.  

3. Seabagai dasar untuk tindakan perbaikan.  

4. Penilaian keberlanjutan program.  

5. Menjawab permasalahan berikut:  

 Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?  

 Apakah terdapat penyimpangan?  

 Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?  
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6. Dilaksanakan seacara terus-menerus ataupun berkala selama program 

berjalan. 

Menurut Asti Herliana (2016) monitoring merupakan salah satu proses 

didalam kegiatan organisasi yang sangat penting sebagai penentu terlaksana atau 

tidaknya sebuah tujuan organisasi. Tujuan dilaksanakannya monitoring adalah 

untuk memastikan agar tugas pokok organisasi dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. 

3.2 Human Resource Managementt 

Sedarmayanti (2009) menegaskan bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan kebijakan dan praktik dalam penentuan aspek manusia atau 

sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk didalamnya merekrut, 

menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Simamora (2003) 

mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas 

manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan 

segala potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga dapat diperoleh sumber 

daya manusia yang dapat mencapai tujuan organisasi tersebut.  

Zulkifli Rusby (2017) mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu proses dalam menangani berbagai masalah pada ruang 

lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 

menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 
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Wibowo (2013) mejabarkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia 

sangat bermanfaat untuk menempatkan orang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, 

memperlakukan karyawan agar sesuai dengan kewajiban dan hak-haknya, 

memberikan penghargaan yang adil dan relatif sama dengan orang lain dalam 

organisasi, memberdayakan orang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

mengadakan pelatihan untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja dan 

organisasi, membantu organisasi agar visi dan misi organisasi tercapai secara 

efektif dan efisien. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari: 

1. Penetapan Staf: rekrutmen, seleksi, pemisahan dan keragaman; 

2. Pelatihan dan pengembangan: karier, pembelajaran berkelanjutan dan 

bimbingan; 

3. Kompensasi: pembayaran pokok di pasar, pembayaran untuk kinerja, 

manfaat / non keuangan; 

4. Hubungan karyawan: komunikasi, resolusi keluhan / perselisihan, 

hubungan serikat pekerja, keselamatan dan kesehatan; 

5. Struktur kerja: analisis pekerjaan, tim, manajemen kinerja, keterlibatan 

karyawan. 

3.3 Aplikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) aplikasi adalah penerapan 

dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan 

bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat 

untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).  
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Menurut Jogiyanto (2005) bahwa aplikasi adalah sekelompok atribut yang 

terdiri dari beberapa form, laporan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

mengakses data. Aplikasi merupakan suatu program yang berisikan perintah-

perintah untuk melakukan pengolahan data. Jogiyanto menambahkan bahwa 

aplikasi secara umum merupakan suatu proses dari cara manual yang 

ditransformasikan ke dalam komputer dengan membuat sistem atau program agar 

data diolah lebih berdaya guna secara optimal. 

3.4 Website 

Website menurut Panggabean (2017) merupakan kumpulan halaman web 

yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Website terdiri dari page dan 

kumpulan page yang dinamanakan homepage. Homepage berada dibawahnya. 

Biasanya setiap page di bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink 

ke halaman lain dalam website.  

Asti Herlina (2016) menjabarkan bahwa website secara umum dapat 

diartikan sebagai sebuah halaman dalam sebuah server yang dapat diakses 

menggunakan jaringan internet dimana didalam website berisi berbagai informasi 

dari suatu konten tertentu. Sebuah halaman website pada umumnya dibuat melalui 

serangkaian plain text yang dikenal dengan istilah HTML(Hyper Text Markup 

Language) atau XHTML (eXtensible HyperText Markup Languange). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisis Bisnis 

Sebagai bahan untuk analisis bisnis penulis melakukan wawancara dengan 

Bapak M.Makson salah satu staff departemen HRD/HC di PT.SUCOFINDO 

Cabang Surabaya. Pada hasil wawancara diketahui proses yang berhubungan 

dengan lisensi karyawan. Setelah mengikuti tes atau ujian lisensi, sertifikat yang 

didapatkan oleh karyawan difoto-copy terlebih dahulu untuk diserahkan kepada 

departmen HRD/HC agar dilakukan pendataan. Data yang diterima oleh 

departemen HRD/HC akan dicek kelengkapannya selanjutnya data diinputkan 

kedalam Microsoft Excel.  

Sertifikasi yang dimiliki para karyawan  memiliki masa berlaku. Terdapat 

dua jenis sertifikasi yaitu sertifikasi yang dapat diperpanjang masa berlakunya, dan 

sertifikasi yang hanya aktif untu satu periode saja. Waktu dalam satu periode dapat 

berbeda-beda tiap sertifikasi. Sertifikasi yang memiliki masa berlaku satu periode, 

maka untuk mendapat sertifikasi itu kembali pemilik sertifikat harus melakukan 

ujian ulang. 

Masalah yang terjadi, pemilik yang kurang peduli dengan masa berlaku 

sertifikasi sehingga membuat para karyawan sering terlambat untuk 

memperpanjang atau memperbarui sertifikasi yang dimiliki. Karena permasalahan 

yang ada Departemen HRD/HC mengambil tindakan untuk mengingatkan para 

karyawan jika sertifikasi yang dimiliki sudah mendekati expired date. Banyaknya 
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karyawan, dokumen, serta perbedaan masa berlaku sertifikat membuat Departemen 

HRD/HC kesulitan untuk memonitor sertifikasi atau lisensi karyawan. 

Berikut adalah alur dokumen proses pendataan dan pengecekan lisensi 

karyawan:  

  

Gambar 4.1 Document Flow Pendataan dan Pengecekan Lisensi Karyawan 
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4.1.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan analisis proses bisnis yang telah dilakukan maka dapat dilakukan 

identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan mencakup permasalahan yang 

ada, dampak dari masalah tersebut, dan solusi yang diusulkan. Hasil identifikasi 

masalah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 1 Identifikasi Masalah 

No. Permasalahan Dampak Solusi 

1. Proses pendataan 

lisensi karyawan 

dilakukan 

menggunakan 

microsoft excel dan 

karyawan melakukan 

pengumpulan berkas 

yang dibutuhkan 

selama proses 

pendataan sehingga 

terjadi penumpukan 

berkas karyawan di 

departemen HRD/HC 

Pendataan dan 

pencarian berkas 

menjadi lebih 

lama saat berkas 

lisensi karyawan 

dibutuhkan. 

Membuat sistem yang 

efektif dalam hal 

kecepatan waktu dan 

ketepatan pada saat 

proses pendataan dan 

pencarian berkas lisensi 

karyawan 

2. Proses pengecekan 

lisensi karyawan 

masih dilakukan 

secara manual dengan 

pengecekan terhadap 

berkas yang karyawan 

kumpulkan ke 

Departemen HRD/HC 

Membutuhkan 

waktu cukup lama 

untuk pengecekan, 

serta adanya 

berkas yang 

terlewat saat 

pengecekan berkas 

lisensi karyawan 

Membuat sistem yang 

efektif dalam hal 

kecepatan waktu dan 

ketepatan pada saat 

proses pengecekan 

berkas lisensi karyawan 

 

A. Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan identifikasi permasalahan 

maka dapat dilakukan identifikasi pengguna untuk sistem informasi yang akan 

dibuat. Pengguna tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:   

a. Kepala Bidang 

b. Departemen HRD/HC 
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B. Identifikasi Kebutuhan Data 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan identifikasi permasalahan 

maka dapat dilakukan identifikasi data untuk sistem informasi yang akan dibuat. 

Kebutuhan data untuk sistem informasi monitoring lisensi karyawan adalah sebagai 

berikut:   

a. Data Karyawan 

b. Data Departemen 

c. Data Lisensi 

d. Data Penerbit 

e. Data Lisensi Karyawan 

C. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil dari  observasi, wawancara, dan identifikasi 

permasalahan maka dapat dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional untuk 

sistem informasi yang akan dibuat, yaitu: 

1. Fungsi mengelola hak akses. 

2. Fungsi pengelolaan data master, meliputi: 

a. Master karyawan. 

b. Master departemen. 

c. Master lisensi 

d. Master jenis lisensi 

e. Master penerbit lisensi 

3. Fungsi pencatatan lisensi karyawan. 

4. Fungsi pembuatan laporan lisensi karyawan 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

data dan informasi yang digunakan dan/atau dibutuhkan oleh pengguna sistem 
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informasi monitoring lisensi karyawan yang akan dibuat. Selain itu juga untuk 

menganalisis output yang diperoleh dari pengguna tersebut. 

A. Departemen HRD/HC 

Tugas dan wewenang Departemen HRD/HC pada sitem informasi 

monitoring lisensi karyawan adalah sebagai admin untuk proses penginputan data 

lisensi karyawan. Selain itu admin juga mampu untuk memproses pembuatan 

summary lisensi karyawan. 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pengguna Departemen HRD/HC 

Pengguna 
Tugas dan 

Wewenang 

Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 
Output 

Departemen 

HRD/HC 

Penginputan 

data lisensi 

karyawan, 

serta 

pembuatan 

summary 

lisensi 

karyawan 

1. Data 

karyawan 

2. Data 

departemen 

3. Data lisensi 

4. Data 

penerbit 

lisensi 

5. Data jenis 

lisensi 

1. Daftar 

karyawan 

2. Daftar 

departemen 

3. Daftar 

Judul 

Lisensi 

4. Daftar 

penerbit 

lisensi 

5. Informasi 

jenis lisensi 

1. Daftar 

lisensi 

karyawan 

2. Summary 

lisensi 

karyawan 

 

B. Kepala Bidang 

Wewenang Kepala Bidang pada sitem informasi monitoring lisensi 

karyawan adalah sebagai viewer. Kepala Bidang hanya mampu untuk melihat 

informasi sertifikasi yang dimiliki karyawan pada departemen masing-masing 

kepala bidang. 
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Tabel 4. 3 Kebutuhan Pengguna Kepala Bidang 

Pengguna Wewenang 
Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 
Output 

Kepala 

Bidang 

Melihat 

informasi 

sertifikasi 

yang dimiliki 

karyawan 

pada 

departemen 

masing-

masing kepala 

bidang. 

Data lisensi 

karyawan 

Informasi 

lisensi 

karyawan 

Daftar lisensi 

karyawan 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan Fungsional merupakan kebutuhan dasar dari penyusunan fungsi-

fungsi apa saja yang akan dibangun dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Fungsi-

fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut akan digunakan oleh para pengguna 

sesuai dengan kebutuhannya. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan 

fungsional untuk para pengguna sistem informasi monitoring lisensi karyawan yang 

akan dibangun: 

A. Fungsi Pengelolaan Data Master Karyawan 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master karyawan, yang meliputi 

fungsi input data, update data, delete data. 

Tabel 4. 4 Kebutuhan Fungsional Master Karyawan 

Nama Fungsi Pengelolaan data master karyawan 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

karyawan diantaranya insert, update, dan delete data master. 

Kondisi Awal Data karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Karyawan 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 
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menu karyawan didalam 

menu master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

master karyawan. Data yang 

sesuai akan disimpan ke 

dalam database dan sistem 

akan memberikan notifikasi 

data berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Karyawan 

Pengguna memilih menu 

karyawan didalam menu 

master kemudian menekan 

tombol edit pada data yang 

ingin diubah. Inputkan 

semua data dan tekan 

tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master karyawan. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Karyawan 

Pengguna memilih menu 

karyawan didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data 

yang ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master karyawan. 

Sistem akan menghapus data 

pada table master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master karyawan. 

 

B. Fungsi Pengelolaan Data Master Departemen 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master departemen, yang 

meliputi fungsi input data, update data dan delete data. 

Tabel 4. 5 Kebutuhan Fungsional Master Departemen 

Nama Fungsi Pengelolaan data master departemen 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master departemen. 

Kondisi Awal Data departemen. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Departemen 
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Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu departemen didalam 

menu master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data 

yang sesuai akan disimpan ke 

dalam database dan sistem 

akan memberikan notifikasi 

data berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Departemen 

Pengguna memilih menu 

departemen didalam menu 

master kemudian menekan 

tombol edit pada data yang 

ingin diubah. Inputkan 

semua data dan tekan 

tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Departemen 

Pengguna memilih menu 

departemen didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data 

yang ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master departemen. 

 

C. Fungsi Pengelolaan Data Master Pangkat 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master pangkat, yang meliputi 

fungsi input data, update data, delete data. 

Tabel 4. 6 Kebutuhan Fungsional  Master Pangkat 

Nama Fungsi Pengelolaan data master pangkat 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master pangkat. 

Kondisi Awal Data pangkat. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
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Menambah Data Master Pangkat 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu pangkat didalam 

menu master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data 

yang sesuai akan disimpan ke 

dalam database dan sistem 

akan memberikan notifikasi 

data berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Pangkat 

Pengguna memilih menu 

pangkat didalam menu 

master kemudian menekan 

tombol edit pada data yang 

ingin diubah. Inputkan 

semua data dan tekan 

tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Pangkat 

Pengguna memilih menu 

pangkat didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data 

yang ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master pangkat. 

 

D. Fungsi Pengelolaan Data Master Jabatan 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master jabatan, yang meliputi 

fungsi input data, update data, dan delete data. 

Tabel 4. 7 Kebutuhan Fungsional Master Jabatan 

Nama Fungsi Pengelolaan data master jabatan 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master jabatan. 

Kondisi Awal Data jabatan. 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Jabatan 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu jabatan didalam menu 

master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data yang 

sesuai akan disimpan ke dalam 

database dan sistem akan 

memberikan notifikasi data 

berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Jabatan 

Pengguna memilih menu 

jabatan didalam menu 

master kemudian menekan 

tombol edit pada data yang 

ingin diubah. Inputkan 

semua data dan tekan tombol 

simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Jabatan 

Pengguna memilih menu 

jabatan didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data yang 

ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master jabatan. 

 

E. Fungsi Pengelolaan Data Master Penerbit Lisensi 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master penerbit lisensi, yang 

meliputi fungsi input data, update data dan delete data. 

Tabel 4. 8 Kebutuhan Fungsional  Master Penerbit Lisensi 

Nama Fungsi Pengelolaan data master penerbit lisensi 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master penerbit lisensi. 



27 

 

 

 

Kondisi Awal Data penerbit lisensi. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Penerbit Lisensi 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu penerbit lisensi 

didalam menu master 

kemudian menambahkan 

data dengan klik tombol 

tambah data. Inputkan 

semua data dan tekan 

tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data 

yang sesuai akan disimpan ke 

dalam database dan sistem 

akan memberikan notifikasi 

data berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Penerbit Lisensi 

Pengguna memilih menu 

penerbit lisensi didalam 

menu master kemudian 

menekan tombol edit pada 

data yang ingin diubah. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Penerbit Lisensi 

Pengguna memilih menu 

penerbit lisensi didalam 

menu master, kemudian 

menekan tombol hapus pada 

data yang ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master penerbit lisensi. 

 

F. Fungsi Pengelolaan Data Master Jenis Lisensi 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master jenis lisensi, yang 

meliputi fungsi input data, update data, dan delete data. 

Tabel 4. 9 Kebutuhan Fungsional  Master Jenis Lisensi 

Nama Fungsi Pengelolaan data master jenis lisensi 

Pengguna Departemen HRD/HC 



28 

 

 

 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master jenis lisensi. 

Kondisi Awal Data jenis lisensi. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Jenis Lisensi 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu jenis lisensi didalam 

menu master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data yang 

sesuai akan disimpan ke dalam 

database dan sistem akan 

memberikan notifikasi data 

berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Jenis Lisensi 

Pengguna memilih menu 

jenis lisensi didalam menu 

master kemudian menekan 

tombol edit pada data yang 

ingin diubah. Inputkan 

semua data dan tekan tombol 

simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Jenis Lisensi 

Pengguna memilih menu 

jenis lisensi didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data yang 

ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master jenis lisensi. 

 

G. Fungsi Pengelolaan Data Master Lisensi 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master Lisensi, yang meliputi 

fungsi input data, update data dan delete data. 
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Tabel 4. 10 Kebutuhan Fungsional Master Lisensi 

Nama Fungsi Pengelolaan data master lisensi. 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

diantaranya insert, update, dan delete data master. Data master 

ini meliputi master master lisensi. 

Kondisi Awal Data lisensi. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master Lisensi 

Pengguna login terlebih 

dahulu. Pengguna memilih 

menu lisensi didalam menu 

master kemudian 

menambahkan data dengan 

klik tombol tambah data. 

Inputkan semua data dan 

tekan tombol simpan. 

Jika login berhasil, sistem 

akan menampilkan halaman 

master yang dipilih. Data yang 

sesuai akan disimpan ke dalam 

database dan sistem akan 

memberikan notifikasi data 

berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman master 

awal. 

Mengubah Data Master Lisensi 

Pengguna memilih menu 

lisensi didalam menu master 

kemudian menekan tombol 

edit pada data yang ingin 

diubah. Inputkan semua data 

dan tekan tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data dari form yang 

telah diisi ke dalam data 

master dan memberikan 

notifikasi ‘gagal tersimpan’ 

atau ‘berhasil’.  

Menghapus Data Master Lisensi 

Pengguna memilih menu 

lisensi didalam menu 

master, kemudian menekan 

tombol hapus pada data yang 

ingin dihapus.  

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipililh. 

Sistem akan menghapus data 

pada tabel master. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses penambahan, pengubahan, 

dan penghapusan data master lisensi. 

 

H. Fungsi Pengelolaan Data Lisensi Karyawan 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master Lisensi Karyawan, yang 

meliputi fungsi input data, update data dan delete data. 
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Tabel 4. 11 Kebutuhan Fungsional Lisensi Karyawan 

Nama Fungsi Fungsi pencatatan lisensi karyawan 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini merupakan proses untuk mencatat lisensi 

karyawan. 

Kondisi Awal Data karyawan, Data departemen, Data Lisensi, Data Lisensi 

Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pencatatan Lisensi Karyawan 

Pengguna membuka menu 

lisensi karyawan lalu 

menekan tombol tambah 

data kemudian mengisi form 

yang tersedia. Setelah itu 

klik tombol simpan. 

Sistem akan menampilkan 

halaman menu lisensi. Data 

yang sesuai akan disimpan ke 

dalam database dan sistem 

akan memberikan notifikasi 

data berhasil ditambahkan lalu 

menampilkan halaman lisensi 

karyawan awal. 

Kondisi Akhir Data lisensi karyawan. 

 

I. Fungsi Pengelolaan Laporan 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola lpaoran, yang meliputi fungsi view 

pada data lisensi karyawan. 

Tabel 4. 12 Kebutuhan Fungsional Pembuatan Laporan 

Nama Fungsi Fungsi pembuatan laporan 

Pengguna Departemen HRD/HC 

Deskripsi Fungsi ini merupakan proses untuk membuat laporan lisensi 

karyawan 

Kondisi Awal Data karyawan, Data departemen, Data Lisensi, Data Lisensi 

Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Laporan Lisensi Karyawan 

Pengguna membuka menu 

laporan lalu memilih jenis 

laporan yang diinginkan.  

Sistem akan menampilkan 

halaman laporan kemudian 

menampilkan data laporan 

sesuai menu yang dipilih user. 

Kondisi Akhir Data laporan lisensi karyawan. 

  



31 

 

 

 

4.1.4 IPO 

Berikut adalah diagram IPO (Input Process Outout) dari Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT.SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai inputan 

yang diminta pada suatu proses, nama proses, dan output yang dihasilkan oleh suatu 

proses, dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini: 

  

Tabel 4. 13 Diagram Input Proses Output 
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4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 System Flow 

1. System Flow Master Departemen 

Proses pada pengolaan master departemen dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master departemen. Halaman awal menu 

master departemen akan menampilkan tabel daftar departemen, jika ingin input data 

maka admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin 

update maka admin memilih menu update pada tabel daftar departemen, dan jika 

ingin menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar departemen.  

Gambar 4. 2 System Flow Master Departemen 
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2. System Flow Master Jabatan 

Proses pada pengolaan master jabatan dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master jabatan. Halaman awal menu 

master jabatan akan menampilkan tabel daftar jabatan, jika ingin input data maka 

admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin update 

maka admin memilih menu update pada tabel daftar jabatan, dan jika ingin 

menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar jabatan.  

Gambar 4. 3 System Flow Master Jabatan 
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3. System Flow Master Pangkat 

Proses pada pengolaan master pangkat dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master pangkat. Halaman awal menu 

master pangkat akan menampilkan tabel daftar pangkat, jika ingin input data maka 

admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin update 

maka admin memilih menu update pada tabel daftar pangkat, dan jika ingin 

menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar pangkat.  

Gambar 4. 4 System Flow Master Pangkat 
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4. System Flow Master Karyawan 

Proses pada pengolaan master karyawan dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master karyawan. Halaman awal menu 

master karyawan akan menampilkan tabel daftar karyawan, jika ingin input data 

maka admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin 

update maka admin memilih menu update pada tabel daftar karyawan, dan jika 

ingin menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar karyawan. 

  

Gambar 4. 5 System Flow Master Karyawan 
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5. System Flow Master Jenis Lisensi 

Proses pada pengolaan master jenis lisensi dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master jenis lisensi. Halaman awal menu 

master jenis lisensi akan menampilkan tabel daftar jenis lisensi, jika ingin input data 

maka admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin 

update maka admin memilih menu update pada tabel daftar jenis lisensi, dan jika 

ingin menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar jenis lisensi. 

 

  

Gambar 4. 6 System Flow Master Jenis Lisensi 
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6. System Flow Master Penerbit Lisensi 

Proses pada pengolaan master penerbit lisensi dimulai dari Admin 

membuka halaman master kemudian memilih menu master penerbit lisensi. 

Halaman awal menu master jenis lisensi akan menampilkan tabel daftar penerbit 

lisensi, jika ingin input data maka admin akan mengisi form untuk input data yang 

telah disediakan, jika ingin update maka admin memilih menu update pada tabel 

daftar penerbit lisensi, dan jika ingin menghapus maka admin memilih tombol 

hapus data tabel daftar penerbit lisensi. 

  

Gambar 4. 7 System Flow Master Penerbit Lisensi 
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7. System Flow Master Lisensi 

Proses pada pengolaan master lisensi dimulai dari Admin membuka 

halaman master kemudian memilih menu master lisensi. Halaman awal menu 

master jenis lisensi akan menampilkan tabel daftar lisensi, jika ingin input data 

maka admin akan mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin 

update maka admin memilih menu update pada tabel daftar lisensi, dan jika ingin 

menghapus maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar lisensi. 

  

Gambar 4. 8 System Flow Master Lisensi 
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8.  System Flow Lisensi Karyawan  

Proses pada pengolaan lisensi karyawan dimulai dari Admin membuka 

halaman karyawan karyawan. Halaman awal menu lisensi karyawan akan 

menampilkan tabel daftar lisensi karyawan, jika ingin input data maka admin akan 

mengisi form untuk input data yang telah disediakan, jika ingin update maka admin 

memilih menu update pada tabel daftar lisensi karyawan, jika ingin menghapus 

maka admin memilih tombol hapus data tabel daftar lisensi karyawan. 

 

  

Gambar 4. 9 System Flow Lisensi Karyawan 
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9. System Flow Laporan 

Proses pembuatan laporan dimulai dari admin membuka menu laporan, 

kemudian memilih laporan yang akan dibuat. Setelah itu sistem akan menampilkan 

laporan yang telah dipilih. 

 

4.2.2 Context Diagram 

Context Diagram dari Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis 

Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya merupakan desain sistem 

yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai informasi yang diterima 

ataupun yang dihasilkan oleh suatu aktifitas sistem, dapat dilihat pada gambar 4.11 

dibawah ini: 

 

Gambar 4. 10 System Flow Laporan 
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4.2.3 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) dari Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan 

Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya merupakan 

desain sistem yang digunakan untuk memberikan gambaran aliran data dalam 

sistem, Data Flow Diagram (DFD) juga menggambarkan seluruh aktifitas pada 

sistem.. 

A. Data Flow Diagram Level 0 

Menggambarkan proses secara umum pada tingat terendah dalam Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya, dapat dilihat pada gambar 4.12. 

Gambar 4. 12 Data Flow Diagram Level 0 
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B. Data Flow Diagram Level 1 

1. Mengelola Master 

Menggambarkan proses mengelola master yang terdapat sub-proses 

didalamnya pada Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada 

PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya, dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

 

 

Gambar 4. 13 Data Flow Digaram Level 1 Mengelola Master 
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2. Mengelola Lisensi Karyawan 

Menggambarkan proses mengelola lisensi karyawan pada Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya, dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

3. Mengelola Laporan 

Menggambarkan proses mengelola laporan lisensi karyawan pada Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya, dapat dilihat pada gambar 4.15.  

  

Gambar 4. 14 Data Flow Digaram Level 1 Mengelola Lisensi Karyawan 

Gambar 4. 15 Data Flow Digaram Level 1 Mengelola Laporan 
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4.2.4 Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan kebutuhan tabel pada 

database yang akan digunakan pada sebuah aplikasi. Untuk Aplikasi Monitoring 

Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT.SUCOFINDO Cabang Utama 

Surabaya memiliki 8 (delapan) tabel. Conceptual Data Model (CDM) berfungsi 

untuk mengindentifikasi entity, artibut serta relasi antar entity yang dapat dilihat 

pada gambar 4.16.  

Gambar 4. 16 Conceptual Data Model 
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4.2.5 Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM)  merupakan hasil generate dari Conceptual 

Data Model untuk menggambarkan struktur tabel serta keterkaitan antar tabel yang 

akan digunakan pada Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website 

Pada PT.SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya. Physical Data Model (PDM) dari 

Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT.SUCOFINDO 

Cabang Utama Surabaya dapat dilihat pada gambar 4.17 dibawah ini: 

 

4.2.6 Struktur Tabel 

Berikut adalah struktur tabel yang digunakan pada database aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada Pt Sucofindo Cabang Utama 

Surabaya: 

Gambar 4. 17 Physical Data Model 
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1. Tabel Departemen 

Nama Tabel : departemen 

Primary Key : id_departemen 

Foreign Key : -  

Fungsi : menyimpan data master departemen 

 

Tabel 4. 14 Tabel Departemen 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_DEPARTEMEN CHAR 3 PRIMARY KEY 

2. NAMA_DEPARTEMEN VARCHAR 150 - 

 

2. Tabel Pangkat 

Nama Tabel : pangkat 

Primary Key : id_pangkat 

Foreign Key : -  

Fungsi : menyimpan data master pangkat 

Tabel 4. 15 Tabel Pangkat 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_PANGKAT CHAR 5 PRIMARY KEY 

2. NAMA_PANGKAT VARCHAR 150 - 

 

3. Tabel Jabatan 

Nama Tabel : jabatan 

Primary Key : id_jabatan 

Foreign Key : - 

Fungsi : meyimpan data master jabatan 
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Tabel 4. 16 Tabel Jabatan 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_JABATAN CHAR 5 PRIMARY KEY 

2. NAMA_JABATAN VARCHAR 150 - 

 

4. Tabel Jenis Lisensi 

Nama Tabel : jenis_lisensi 

Primary Key : id_jenis_lisensi 

Foreign Key : - 

Fungsi : menyimpan data master jenis lisensi 

Tabel 4. 17 Tabel Jenis Lisensi 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_JENIS_LISENSI CHAR 2 PRIMARY KEY 

2. JENIS_LISENSI VARCHAR 50 - 

 

5. Tabel Penerbit Lisensi 

Nama Tabel : penerbit_lisensi 

Primary Key : id_penerbit_lisensi 

Foreign Key : - 

Fungsi : menyimpan data master penerbit lisensi 

Tabel 4. 18 Tabel Penerbit Lisensi 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_PENERBIT_LISENSI CHAR 5 PRIMARY KEY 

2. NAMA_INSTANSI VARCHAR 150 - 

6. Tabel Karyawan 

Nama Tabel : karyawan 

Primary Key : id_karyawan 

Foreign Key : id_departemen, id_pangkat, id_jabatan 
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Fungsi : menyimpan data master karyawan 

Tabel 4. 19 Tabel Karyawan 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_KARYAWAN CHAR 5 PRIMARY 

KEY 

2. ID_DEPARTEMEN CHAR 3 FOREIGN 

KEY 

3. ID_PANGKAT CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

4. ID_JABATAN CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

5. NIK CHAR 5 - 

6. NAMA_KARYAWAN VARCHAR 150 - 

7. USERNAME_KARYAWAN CHAR 5 - 

8. PASSWORD_KARYAWAN CHAR 5 - 

 

7. Tabel Lisensi  

Nama Tabel : lisensi 

Primary Key : id_lisensi 

Foreign Key : id_penerbit_lisensi, id_jenis_lisensi 

Fungsi : menyimpan data master lisensi 

Tabel 4. 20 Tabel Lisensi 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_LISENSI CHAR 5 PRIMARY 

KEY 

2. ID_PENERBIT_LISENSI CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

3. ID_JENIS_LISENSI CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

4. NAMA_LISENSI VARCHAR 150 - 

 

8. Tabel Lisensi Karyawan 

Nama Tabel : lisensi_karyawan 

Primary Key : id_lisensi_karyawan 
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Foreign Key : id_karyawan, id_lisensi 

Fungsi : menyimpan data lisensi karyawan 

Tabel 4. 21 Tabel Lisensi Karyawan 

No Field Tipe data Panjang Keterangan 

1. ID_LISENSI_KARYAWAN CHAR 5 PRIMARY 

KEY 

2. ID_KARYAWAN CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

3. ID_LISENSI CHAR 5 FOREIGN 

KEY 

4. TGL_BERAKHIR_LISENSI DATE 5 - 

5. FOTO_LISENSI VARCHAR 100 - 

 

4.2.7 Desain User Interface 

A. Halaman Login 

Pengguna yang dapat melakukan login adalah Kepala Bidang dan 

karyawan pada departemen HRD/HC yang bertindak sebagai admin. User 

melakukan login dengan memasukkan username yaitu NIK dan password lalu 

menekan tombol login. User akan masuk ke halaman yang berbeda sesuai dengan 

jenis user yang telah ditentukan. Kepala Bidang akan masuk ke halaman Kepala 

Bidang, sedangkan karyawan departemen HRD/HC akan masuk ke halaman admin. 

Halaman Login dapat dilihar pada Gambar 4.18. 
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B. Halaman Home Admin 

Setelah melakukan login, admin akan masuk kedalam halaman home 

admin. Admin dapat melihat diagram yang merupakan summary Lisensi Karyawan. 

Halaman Home Admin dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

 

 

C. Halaman Master Departemen 

Pada halaman Master Departemen, admin dapat melakukan input data 

departemen pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data 

Gambar 4. 18 Halaman Login 

Gambar 4. 19 Halaman Home Admin 
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disediakan tabel daftar departemen yang telah diinputkan sebelumnya. Admin dapat 

melakukan perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master 

Departemen dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 

D. Halaman Master Jabatan 

Pada halaman Master Jabatan, admin dapat melakukan input data jabatan 

pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data disediakan tabel 

daftar Jabatan yang telah diinputkan sebelumnya. Admin dapat melakukan 

Gambar 4. 20 Halaman Master Departemen 

Gambar 4. 21 Halaman Master Jabatan 
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perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master Jabatan dapat dilihat 

pada Gambar 4.21. 

E. Halaman Master Pangkat 

Pada halaman Master Pangkat, admin dapat melakukan input data pangkat 

pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data disediakan tabel 

daftar Pangkat yang telah diinputkan sebelumnya. Admin dapat melakukan 

perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master Pangkat dapat 

dilihat pada Gambar 4.22. 

 

F. Halaman Master Karyawan 

Pada halaman Master Karyawan, admin dapat melakukan input data 

karyawan pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data 

disediakan tabel daftar karyawan yang telah diinputkan sebelumnya. Admin dapat 

melakukan perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master 

Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Gambar 4. 22 Master Pangkat 
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G. Halaman Master Penerbit Lisensi 

Pada halaman Master Penerbit Lisensi, admin dapat melakukan input data 

penerbit lisensi pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data 

disediakan tabel daftar Penerbit Lisensi yang telah diinputkan sebelumnya. Admin 

dapat melakukan perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master 

Penerbit Lisensi dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4. 23 Halaman Master Karyawan 

Gambar 4. 24 Halaman Master Penerbit Lisensi 
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H. Halaman Master Jenis Lisensi 

Pada halaman Master Jenis Lisensi, admin dapat melakukan input data 

jenis lisensi pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data 

disediakan tabel daftar Jenis Lisensi yang telah diinputkan sebelumnya. Admin 

dapat melakukan perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master 

Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.25 

 

I. Halaman Master Lisensi 

Pada halaman Master Lisensi, admin dapat melakukan input data jabatan 

pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data disediakan tabel 

daftar Lisensi yang telah diinputkan sebelumnya. Admin dapat melakukan 

perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Master Jabatan dapat dilihat 

pada Gambar 4.26. 

Gambar 4. 25 Halaman Mater Jenis Lisensi 
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J. Halaman Lisensi Karyawan 

Pada halaman Lisensi Karyawan, admin dapat melakukan input data 

lisensi karyawan pada form input yang telah disediakan. Dibawah form input data 

disediakan tabel daftar lisensi karywan yang telah diinputkan sebelumnya. Admin 

dapat melakukan perubahan data dengan menekan tombol edit. Halaman Lisensi 

Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4. 26 Halaman Master Lisensi 

Gambar 4. 27 Halaman Lisensi Karyawan 
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K. Halaman Laporan Lisensi Karyawan 

Pada halaman Laporan Lisensi Karyawan terdapat tabel data berisi daftar 

Lisensi Karyawan yang telah diinputkan oleh admin. Halaman Laporan Lisensi 

Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

L. Home Kepala Bidang 

 

Setelah melakukan login, Kepala Bidang akan masuk kedalam halaman 

Home Kepala Bidang. Kepala Bidang dapat melihat diagram yang merupakan 

Gambar 4. 28 Halaman Laporan Lisensi Karyawan 

Gambar 4. 29 Halaman Home Kepala Bidang 
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summary Lisensi Karyawan. Halaman Home Kepala Bidang dapat dilihat pada 

Gambar 4.29. 

M. Halaman Karyawan untuk Kepala Bidang 

Pada halaman Karyawan terdapat tabel data berisi daftar Karyawan yang 

telah diinputkan oleh admin. Kepala Bidang hanya bisa untuk view. Halaman 

Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

N. Halaman Lisensi untuk Kepala Bidang 

Gambar 4. 30 Halaman Karyawan Untuk Kepala Bidang 

Gambar 4. 31 Halaman Lisensi Untuk Kepala Bidang 
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Pada halaman Lisensi terdapat tabel data berisi daftar Lisnesi yang telah 

diinputkan oleh admin. Kepala Bidang hanya bisa untuk view. Halaman Lisensi 

dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

O. Halaman Lisensi Karyawan untuk Kepala Bidang 

Pada halaman Karyawan terdapat tabel data berisi daftar Karyawan yang 

telah diinputkan oleh admin. Kepala Bidang hanya bisa untuk view. Halaman 

Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.32.  

  Gambar 4. 32 Halaman Lisensi Karyawan Untuk Kepala Bidang 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan Kerja Praktik di PT. SUCOFINDO Cabang Utama 

Surabaya khususnya di departemen Sumber Daya Manusia atau HRM/HC, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk pengembangan 

Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan  

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Rancang Bangun Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO Cabang 

Utama Surabaya adalah bahwa untuk admin pada aplikasi ini dapat melakukan 

fungsi untuk menambah data, mengubah data master yaitu master departemen, 

master jabatan, master pangkat, master karyawan, master jenis lisesni, master 

penerbit lisensi, master lisensi. Pada menu lisensi karyawan aplikasi dapat 

menambah data, mengubah data serta menghapus data. Aplikasi dapat 

menghasilkan laporan Lisensi Karyawan. Untuk Kepala Bidang hanya dapat 

melakukan view pada halaman yang telah disediakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan Aplikasi Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website 

Pada Pt Sucofindo Cabang Utama Surabaya yang dikerjakan oleh penulis dapat 

diberikan saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya: 

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambah fitur untuk pendaftaran 

test atau ujian serifikasi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan, 

terdapat informasi mendetail tentang sertifikasi yang dapat diperoleh.
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2. karyawan beserta kebutuhan untuk proses sebelum maupun sesudah 

sertifikasi. 

3. Penguatan sistem agar untuk menghidari kebocoran data pada Aplikasi 

Monitoring Lisensi Karyawan Berbasis Website Pada PT. SUCOFINDO 

Cabang Utama Surabaya. 

4. PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya melakukan maintenance 

sistem periodikal agar aplikasi tetap dapat berjalan dengan baik. 

Maintenance sistem dapat dilakukan dengan maintenance database 

maupun sistem untuk mengindari adanya bugging. 

Penulis berharap agar sistem yang telah dikerjakan dapat digunakan 

dengan sebagaimana mestinya untuk menunjang kelancara proses bisnis di 

Departement HRM/HC di PT. SUCOFINDO Cabang Utama Surabaya khususnya 

pada proses monitoring lisensi karyawan. 
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