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Abstrak 
 

PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA adalah sebuah badan usaha Perseroan 

dengan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman nomor : AHU-14339.AH.01.01 

tertanggal 20 April 2009. Perusahaan yang didirikan oleh Andrianto ini pada 

awalnya bergerak dalam bidang perdagangan kertas. Dalam menyongsong era 

globalisasi, PT Masmedia Buana Pustaka memutuskan selangkah lebih maju 

dengan memperluas unit-unit bisnis yang baru, yaitu Percetakan dan Penerbitan 

Buku. PT. Masmedia Buana Pustaka adalah perusahaan penerbitan yang 

menerbitkan dan memasarkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat.  

Dengan banyaknya pegawai pada PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA tentu 

akan membuat lebih lama waktu yang diperlukan pegawai saat hendak mengajukan 

cuti, proses pengajuan dan approval masih dilakukan secara manual tentu ini tidak 

efektif dan memakan banyak waktu jika HRD tidak ada ditempat dan harus 

meminta tanda tangan. Dan itu juga membutuhkan pemakaian kertas yang cukup 

banyak. 

Aplikasi permohonan cuti pegawai berbasis website ini dapat memudahkan 

pegawai dalam melakukan proses pengajuan cuti dan persetujuan cuti serta aplikasi 

ini dapat memudahkan HRD dalam pembuatan laporan cuti peegawai. Aplikasi ini 

akan menaangani proses-proses dalam pengajuan cuti yang ada pada PT 

MASMEDIA BUANA PUSTAKA. 

 

Kata Kunci : pegawai, permohonan cuti, website, aplikasi  
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BAB I : 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Saat ini semua sektor di kehidupan telah mengalami perkembangan. Tak 

terkecuali dengan dunia teknologi informasi. Semua sektor yang berkaitan dengan 

teknologi informasi semakin berkembang dari hari ke hari dan dapat bermanfaaat 

bagi individu atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Bagi suatu 

perusahaan merupakan suatu keharusan untuk memanfaatkan teknologi informasi. 

Saat ini teknologi informasi berbasis computer sangat dibutuhkan dalam 

perkembangan dunia bisnis dan industry untuk mempercepat dan mempermudah 

pekerjaan, Penerapan teknologi informasi bagi perusahaan mempunyai peranan 

penting. Salah satu penerapan teknologi informasi pada perusahaan adalah 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan khususnya dalam hal 

pengelolaan cuti pegawai. 

PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA adalah sebuah badan usaha Perseroan 

dengan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman nomor : AHU-14339.AH.01.01 

tertanggal 20 April 2009. Perusahaan yang didirikan oleh Andrianto ini pada 

awalnya bergerak dalam bidang perdagangan kertas. Dalam menyongsong era 

globalisasi, PT Masmedia Buana Pustaka memutuskan selangkah lebih maju 

dengan memperluas unit-unit bisnis yang baru, yaitu Percetakan dan Penerbitan 

Buku. PT. Masmedia Buana Pustaka adalah perusahaan penerbitan yang 

menerbitkan dan memasarkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat. Sejak awal 
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berdiri pada 2008, perusahaan ini telah menerbitkan ribuan buku-buku yang 

bermutu. Mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan menengah. Tak lupa, 

juga menerbitkan buku-buku umum yang disediakan untuk seluruh khalayak 

pembaca. 

 Menginjak usianya yang ke-12, penerbit ini telah memiliki jaringan distribusi 

yang luas. Tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu 

cabang yang berada di Jalan Tropodo Sidoarjo memiliki pegawai yang saat ini 

mencapai jumlah ribuan pegawai. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, penerbitan 

ini juga berusaha untuk turut serta mendukung program-program pemerintah dalam 

upaya memajukan pendidikan nasional. Dan juga menyelenggarakan usaha 

penerbitan secara professional dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

menuju kehidupan yang sejahtera. Karena itu juga sejalan dengan visi dari PT 

Masmedia Buana Pustaka “Menjadi penerbit buku terdepan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. 

 Permasalahan yang terjadi pada PT Masmedia Buana Pustaka saat ini 

khususnya di departemen HRD adalah semua proses data kepegawaian seperti 

sistem permohonan cuti pegawai masih  dilakukan secara manual dengan mencetak 

form sendiri lalu diambil oleh pegawai yang ingin mengajukan cuti, lalu mengisi 

form cuti dan harus meminta tanda tangan persetujuan kepala HRD. Tentu ini tidak 

efektif dan memakan banyak waktu jika HRD tidak ada ditempat dan harus 

meminta tanda tangan. Dan itu juga membutuhkan pemakaian kertas yang cukup 

banyak. Masalah lain karena masih dilakukan secara manual adalah proses 

penyimpanan laporan data cuti, penyimpanan data laporan secara manual 

membutuhkan tempat kosong yang ada di dalam ruangan kantor sebagai tempat 
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untuk menyimpan tumpukan berkas laporan cuti pegawai, oleh karena itu perlu 

dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu proses ini jadi lebih mudah.  

 Dengan melihat perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat 

pesat penulis mencoba untuk membantu pengelolaan cuti di departemen HRD pada 

PT Masmedia Buana Pustaka agar memudahkan proses pengajuan cuti dan 

persetujuan cuti dengan membuat sistem permohonan cuti berbasis website yang 

dapat diakses  secara online dan terdapat 3 level untuk login ke aplikasi ini, yaitu, 

Pegawai, Superadmin, dan Kepala HRD. superadmin dapat  mengelola data cuti 

serta memberikan User Login kepada pegawai untuk dapat masuk ke aplikasi. Di 

bagian Kepala HRD dapat menyetujui atau tidak permohonan cuti dari pegawai. 

Dan login level pegawai dapat mengajukan form permohonan cuti di aplikasi. 

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat tema laporan kerja praktek ini dengan 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Permohonan Cuti Pegawai Pada PT 

Masmedia Buana Pustaka Berbasis Website”  

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut yaitu, bagaimana merancang dan membangun sistem permohonan 

cuti berbasis website pada PT Masmedia Buana Pustaka 

1.3 Batasan Masalah 
 

Batasan masalah pada aplikasi Permonan Cuti Pegawai ini adalah : 

1. Ruang lingkup aplikasi hanya bisa diakses oleh pegawai di PT Masmedia 

Buana Pustaka 



4 
 

2. Aplikasi ini hanya membahas pengajuan cuti, persetujuan cuti ke HRD dan 

laporan data cuti 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Adapun tuujuan penelitian tentang aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi yang memberikan solusi dan kemudahan layanan dalam 

proses pengajuan cuti pegawai  

2. Mengurangi resiko kehilangan surat laporan bukti cuti karena terlalu 

banyaknya kertas 

3. Menyediakan fasilitas untuk mempermudah proses permohonan cuti 

pegawai secara online 

1.5 Manfaat 
Hasil penelitian  ini dapat digunakan oleh PT Masmedia Buana Pustaka 

khususnya pihak HRD untuk mengelola data permohonan cuti pegawai juga 

aplikasi ini dapat digunakan untuk laporan data cuti pegawai  

 

1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

Laporan Kerja Praktik ini maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada Bab ini mengenai gambaran umun perusahaan yaitu PT. Masmedia 

Buana Pustaka meliputi visi dan misi perusahaan serta strukur organisasi 
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BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang serangkaian teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan untuk penyelesaian 

masalah. Meliputi Konsep dasar dari informasi, aplikasi, struktur data, dan 

model pengembangan aplikasi. 

 

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang digunakan untuk perancangan 

sebuah sistem saat kerja praktik seperti analisis sistem, juga pembahasan 

system flow, data flow diagram (DFD), implementasi sistem 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada Bab penutup membahas tentang  kesimpulan dan saran dari seluruh isi 

laporan ini yang disesuaikan dengan hasil dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II : 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 Sejarah PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA  

PT. Masmedia Buana Pustaka adalah perusahaan penerbitan yang 

menerbitkan dan memasarkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat. Sejak awal 

berdiri sampai sekarang perusahaan ini telah memiliki 90 cabang. PT. Masmedia 

Buana Pustaka adalah sebuah badan usaha Perseroan dengan surat pengesahan dari 

Menteri Kehakiman nomor : AHU-14339.AH.01.01 tertanggal 20 April 2009. 

Perusahaan yang didirikan oleh Andrianto ini pada awalnya bergerak dalam bidang 

perdagangan kertas. Dalam menyongsong era globalisasi, PT Masmedia Buana 

Pustaka memutuskan selangkah lebih maju dengan memperluas unit-unit bisnis 

yang baru, yaitu Percetakan dan Penerbitan Buku.  Perusahaan ini berlokasi di Jl. 

Tropodo 1 No. 111, Tropodo, Waru, Tropodo, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa 

Timur. Perusahaan ini memiliki karyawan 1400 orang. Perusahaan ini telah 

menerbitkan ribuan buku-buku yang bermutu. Mulai dari jenjang prasekolah hingga 

pendidikan menengah. Perusahaan juga menerbitkan buku-buku umum yang 

disediakan untuk seluruh khalayak pembaca. Memasuki tahun yang ketujuh, 

penerbit ini telah memiliki jaringan distribusi yang luas. Tersebar di seluruh 

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, 

perusahaan juga berusaha untuk turut serta mendukung program-program 

pemerintah dalam upaya memajukan pendidikan nasional. 
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2.2 Logo PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA 

 Logo  PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA sebagai berikut : 

 

 

 

2.3 Visi & Misi PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA 

Visi : 

“Menjadikan penerbit buku terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

Misi : 

“Menyelenggarakan usaha penerbitan secara professional dan turut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kehidupan yang sejahtera.” 

2.4 Struktur organisasi PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA 

 

Gambar 2. 1 Logo PT Masmedia Buana Pustaka 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT Masmedia Buana Pustaka 
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2.5 Lokasi PT MASMEDIA BUANA PUSTAKA 

PT Masmedia Buana Pustaka berlokasidi jalan Tropodo Sidorajo untuk informasi 

yang lebih detail dapat dilihat dibawah ini, sebagai berikut : 

a. Alamat  Kantor : Jl. Tropodo I No 111, Waru, Tropodo, Sidorajo, 

Kabupaten Sidoarho, Jawa Timur 61256 

b. Email   : sales@masmediabooks.com 

c. Website  : www.masmediabooks.com 

d. Telepon/Fax  : (031)8665152 / 867 2448 

 

2.6 Tugas Dan Wewenang / Tanggung Jawab 

Deskripsi tugas pada struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 2.2 yang 

bertanggung jawab terhadap jabatan yang memiliki sebagai berikut :  

1. Direktur Utama  

a. Mengelola bisnis 

b. Pemimpin semua karyawan dalam manajemen perusahaan 

c. Menetapkan kebijakan perusahaan 

d. Menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan 

e. Memilih staf-staf yang membantu di bawahnya, biasanya level 

General Manager, Senior Manager bahkan manager 

2. Wakil Direktur Penerbit 

a. Memimpin   Direktorat  dibawahnya,   pengembangan,   pelaksanaan   

dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

b. Berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis 

dalam mengelola sistem informasi. 
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c. Berwenang  untuk  menetapkan  kebijaksanaan  yang  hendak  

diberikan pada  langganan,  menetapkan  harga  jual  dan  sistem  

penjualan,  serta  alat promosi. 

3. Assiten Direktur 

a. Bertindak sebagai perantara kontak antara manajer dan klien internal 

/ eksternal. 

b. Menghasilkan laporan, presentasi, dan brief. 

4. Departemen HRD  

a. Membuat Kebijakan pada perusahaan. 

b. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia pada perusahaan. 

c. Membuat sistem HRD yang efektif dan Efisien. 

d. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan. 

e. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan. 

f. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji dan tunjangan. 

g. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan. 
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BAB III : 

LANDASAN TEORI 
 

3.1 Tinjauan Pustaka 
3.1.1 Pengertian Rancang Bangun 

  
1. Rancang 

Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

membuat program. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk 

memberi gambaran yang jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli 

teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan mudah 

dipahami sehingga mudah digunakan.  Perancangan adalah Sebuah 

Proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan 

menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan 

deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga 

keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaanya.  

Menurut Pressman (2009) perancangan atau rancang 

merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil 

analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen 

sistem di implementasikan. 

2. Bangun 

Menurut Pressman (2009) pengertian pembangunan atau 

bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun 

mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara 

keseluruhan.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa Rancang Bangun adalah 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan 

dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun 

merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk 

paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau 

memperbaiki sistem yang sudah ada. 

3.1.2 Pengertian Sistem 

Pada umumnya sistem dibuat sebagai suatu alat untuk 

mempermudah dalam pekerjaan manusia, dalam sistem terdapat 

kompenen yang saling berinteraksi dan kerja sama dalam mencapai 

sasaran dan tujuan, Dengan adanya sistem maka lebih mudah juga dalam 

melakukan pekerjaan, Sistem memiliki fungsi untuk menangani fungsi 

yang secara terus menerus dan berulang-ulang atau yang rutin terjadi. 

 Dengan adanya sistem maka lebih memperrmudah dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Secara umum suatu sistem dapat diartikan 

sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen yang 

terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain 

dan terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Ladjamudin (2013:13) “yang mendefinisikan sistem adalah 

sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 

memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk 

mengendalikan organisasi”. Gordon B.Davis dalam buku Tata Sutabri 

tahun (2012:6)”menyatakan bahwa sistem bisa berupa abstrak atau 
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fisik.”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah bagian yang saling berkaitan saling terhubung dalam beroperasi 

untuk mencapai sasaran maksud dan tujuannya. 

3.1.3 Karakteristik Sistem  

Suatu dapat disebut sistem, jika mempunyai karakteristik tertentu. 

Sehingga terdapat beberapa faktor dalam karakteristik sistem yaitu 

komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung 

sistem, masukan sistem, keluaran, pengolahan sistem, dan sasaran 

sistem.  

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang 

mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem 

menurut Ladjamudin (2013:4), yaitu:  

1. Komponen Sistem (Component) 

Komponen sistem adalah terdiri dari sejumlah komponen serta saling 

berinteraksi yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 

Komponenkomponen sistem tersebut dapat berupa bentuk subsistem. 

Setiap subsistem memiliki sifat-sifat yang menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu 

sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut”supra 

system”.  

2. Batasan Sistem (Boundary)  

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem lainnya, atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan 
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sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu 

kesatuan dan menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut  

3. Lingkungan luar sistem (Environtment)  

Lingkungan luar adalah bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup 

atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut 

dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat 

menguntungkan, namun dapat juga merugikan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem 

tersebut, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus 

dikendalikan, kalau sistem tersebut tidak dikendalikan maka akan 

mangganggu kelangsungan hidup suatu sistem tersebut.  

4. Penghubung Sistem (interface)  

Media yang menghubungkan antara suatu sistem dengan subsistem yang 

lainnya disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung 

sistem ini memungkinkan sumber daya yang mengalir dari suatu 

subsistem yang lainnya. Keluaran suatu subsistem akan menjadi 

masukan untuk subsistem yang lain, dengan melewati penghubung. 

Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu 

kesatuan.  

5. Masukan Sistem (input)  

Energi yang dimasukan kedalam sistem disebut dengan masukan sistem, 

yang dapat berupa pemeliharaan (maintance input) dan sinyal (signal 

Input) sebagai contoh, didalam suatu sistem unit komputer, “program” 

adalah maintance input yang digunakan untuk mengoperasikan 
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komputer. Sementara “data” adalah signal input yang akan diolah 

menjadi sebuah informasi. 

6. Keluaran Sitem (Output)  

Keluaran Sistem adalah mengolah suatu energi dan di klasifikasikan 

menjadi suatu keluaran yang berguna, keluaran dapat merupakan 

masukan untuk subsistem yang lain seperti sistem informasi.  

7. Pengolahan Sistem (process)  

Pengolahan sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah 

masukan menjadi keluaran.  

8. Sasaran Sistem (Objective)  

Sebuah sistem memiliki tujuan atau sasaran yang pasti dan bersifat 

deterministic. Jadi inti dari pembahasan diatas adalah suatu karakteristik 

sistem saling berhubungan dalam sistem seperti komponen sistem, 

batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan 

sistem, keluaran, pengolahan sistem, sasaran sistem. Jadi dari pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik sistem saling berhubungan 

dan berkaitan dalam suatu sisitem komponen sistem, batasan sistem, 

lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran, 

pengolahan sistem, sasaran sistem. 

3.1.4 WEBSITE 

Menurut Hidayat (2010) Web service merupakan beberapa hal yang 

harus dipersiapkan untuk membangun website adalah nama domain dan 

website hosting. Web service dapat menghubungkan fungsi bisnis untuk 

pertukaran data secara real time dalam aplikasi berbasis website. Website 
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merupakan layanan informasi yang menggunakan hyperlink, agar 

memudahkan pengguna internet dalam melakukan penelusuran informasi di 

internet. Sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen 

yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet. 

Kesimpulannya website merupakan platform yang digunakan oleh pihak 

tertentu yang digunakan untuk mengakses, memberikan informasi, dan 

mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang terhubung oleh 

internet. 

3.1.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP menurut Anhar (2010 : 3) adalah bahasa pemrograman web server-

side yang bersifat open source, PHP juga merupakan script yeng terintegrasi 

dengan HTML dan berada pada server ( server side HTML embedded 

script). PHP juga merupakan script yang digunakan untuk membuat 

halaman website yang sangat dinamis, dinamis berarti halaman tampilan 

yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. PHP 

pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf seorang pemrogram C yang handal 

dari greenland Denmrak di tahun 1995, PHP diberi nama FI (Form 

Interpreted) yang digunakan untuk mengelola from dari web. Pada 

perkembangannya, kode-kode yang digunkan dirilis untuk umum sehingga 

mulai banyak dikembangkan oleh programer diseluruh dunia. Tahun 1997 

PHP dirilis dengan versi 2.0, pada versi ini sudah terintegrasi dengan bahasa 

pemrograman C dan sudah dilengkapi dengan modul sehingga kualitas kerja 

PHP lebih meningkat secara signifikan. Ditahun yang sama sebuah 

perusahaan programbernama Zend merilis ulang PHP versi ini dengan lebih 
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baik, bersih dan cepat. Seiring berkembangnya jaman ditahun 1994 PHP 

versi 4.0 mulai dirilis dan versi ini paling banyak digunakan pada awal abad 

21 karena PHP versi ini sudah mampu membangun web komplek dengan 

stabilitas kecepatan yang tinggi.  

Ditahun 2004 perusahaan program Zend merilis PHP lagi dengan versi 

terbarunya 5.0 yang inti dari interpreter PHPH mengalami perubahan besar. 

Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek 

kedalam PHP untuk menjawab perkembanngan bahasa pemrograman 

kearah paradigma berorientasi objek. Bahasa program PHP sering 

digunakan karena PHP adalah bahasa open source yang memiliki 

kesederhanaan dan memiliki beberapa fitur built-in yang berfungsi untuk 

menangani kebutuhan standart dalam pembuatan aplikasi web. PHP juga 

merupakan bahasa script yang paling mudah dipahami karena memiliki 

beberapa referensi. PHP juga dapat digunakan untuk berbagai sistem 

operasi anatara laina : Unix, Macintosh serta windows. PHP dapat 

dijalankan secara runtime melalui console serta dapat menjalakan perintah-

perintah system. Open source disini memiliki arti code-code PHP terbuka 

untuk umum dan tidak berbayar atas pembelian dari license. Web server 

yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana, mulai dari Apache, 

IIS, Lighttpd hingga Xitami dengan configurasi yang relatif mudah.  

3.1.6 MySQL (My Struktur Query Language) 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak Pembuat database yang 

bersifat terbuka atau open source dan berjalan disemua platform baik 

Linux maupun Sistem operasi Windows, MySQL merupakan program 
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pengakses database yang bersifat network sehingga dapat digunakan 

untuk aplikasi Multi User / Pengguna Banyak ( Abdul , 2006). MySQL 

(My Struktur Query Language) menurut (2008 : 2) merupakan sebuah 

database server yang awalnya berjalan pada sistem Unix dan Linux. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan banyak user yang minat 

menggunakan database ini, MySQL mulai merilis versi yang dapat 

diinstal dihampir semua platform termasuk sistem operasi windows. 

License dari MySQL adalah freeware, yang artinya kita dapat 

mendownload dan menggunakannya tanpa harus membayar. Umumnya 

orang menyebut database seperti MySQL, PostgreSQL atau yang 

lainnya dengan sebutan database server saja. Beberapa juga 

menyebutnya dengan dtabase engine, mesin database, SMBD, DBMS, 

Bac End atau progam database saja. Komponen – komponen Mysql 

meliputi: 

1. Tabel  

Tabel adalah kumpulan data yang tersusun menurut aturan tertentu . 

Secara fisik, tabel berupa grid yang terdiri atas baris dan kolom. Baris 

menunjukkan record data dan kolom menunjukkan field data.  

2. Key  

Key berguna sebagai wakil dari tabel yang menunjukkan nilai unik suatu 

field. Dengan adanya key, proses pencarian menjadi lebih mudah karena 

tidak ada nilai yang kembar. Ada tiga macam key yang dapat diterapkan 

pada suatu tabel yaitu:  

a. Superkey  
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Superkey merupakan satu atau lebih atribut yang dapat 

membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik, 

ada lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat seperti itu 

pada sebuah tabel.  

b. Candidate key  

Candidate key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat 

membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. 

Jadi, sebuah candidate key pastilah superkey, tapi belum tentu 

sebaliknya. 

c. Primary key  

Satu dari candidate key (jika memang ada lebih dari satu) dapat 

dijadikan sebagai primary key. Pemilihan primary key dari 

sejumlah candidate key tersebut umumnya didasari oleh : 

 key tersebut lebih sering dijadikan sebagai acuan, 

 key tersebut lebih ringkas, 

 jaminan keunikan key tersebut lebih baik. 

d. Relationship  

Database dengan kapasitas kecil cukup menggunakan sebuah 

tabel saja. Database yang demikian lazim disebut dengan file-

file database. Sedangkan untuk suatu sistem database yang baik 

dan handal, organisasi data harus melibatkan lebih dari satu tabel 

dan seluruh tabel itu harus saling dihubungkan, untuk itu mutlak 

diperlukan kehadiran suatu relationship (relasi). Setelah 
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membuat sebuah hubungan, kita wajib menentukan aturan yang 

dikenakan padanya. Aturan dasar yang telah baku antara lain:  

 field yang dihubungkan dari tabel utama haruslah 

merupakan primary key,  

 kedua field yang saling terhubung harus memiliki 

jenis data yang sama. 

3.1.7 Pegawai/Karyawan 

Karyawan merupakan aset perusahaan. Kehadiran karyawan begitu 

sangat penting hingga saat ini, tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi 

kelancaran dan proses produksi suatu perusahaan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan/ tenga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja. Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja 

yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah tenaga kerja 

yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau 

perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. 

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, 

karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak 

akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, 

sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai. 
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Menurut Hasibuan (2003), karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran 

atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan 

adalah seseorang yang bekerja di dalam hubungan kerja, aset perusahaan, 

dan orang penjual jasa yang mendapatkan kompensasi yang besarnya telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

3.1.8 PENGERTIAN CUTI 

Arti cuti menurut KBBI adalah meninggalkan pekerjaan beberapa 

waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Sehingga artinya 

seorang karyawan yang tidak hadir kerja yang diizinkan perusahaan 

dalam sementara waktu untuk beristirahat dan sebagainya. Semua 

peraturan cuti kerja di Indonesia sudah ditetapkan dalam UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di mana dalam undang-

undang tersebut memiliki macam-macam cuti. 

3.1.9 JENIS CUTI 

Terdapat peraturan baku yang tertulis dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Hak cuti diberikan sebagai kompensasi atas waktu 

kerja yang diabdikan oleh karyawan pada perusahaan. Cuti sendiri bisa 

digolongkan sedikitnya menjadi 6 jenis. Sebagai berikut  

a. Cuti Tahunan 

Berdasarkan Pasal 79 dan 64 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja memiliki 

hak untuk mendapatkan cuti sebanyak satu kali dalam satu bulan 
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atau sebanyak dua belas hari dalam satu tahun. Cuti ini bisa 

diperoleh, idealnya, jika karyawan setidaknya telah bekerja selama 

1 bulan masa kerja untuk satu hari cuti. Pemberian cuti ini bukanlah 

aturan baku yang harus sama pengaturan dan pembagiannya, namun 

menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. 

Terkait dengan cuti yang tidak diambil pada 1 tahun masa 

kerja, tidak ada ketentuan baku mengatur akumulasi atau 

kompensasi atas cuti tersebut. Ada perusahaan yang kemudian 

menghanguskan cuti yang tidak diambil, ada yang bisa 

diakumulasikan pada tahun berikutnya, ada pula yang memberikan 

kompensasi berupa sejumlah uang atas cuti yang tidak diambil. 

b. Cuti Sakit 

Cuti ini bisa diambil dengan syarat memiliki surat 

keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. 

Secara khusus, untuk karyawan perempuan juga ada yang disebut 

Cuti Menstruasi dan diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Surat keterangan dokter juga akan menjadi acuan 

berapa lama cuti akan diberikan pada karyawan dengan 

pertimbangan seberapa parah penyakit yang diderita. Hal yang sama 

berlaku pula untuk kecelakaan di luar tempat kerja. 

Cuti Menstruasi, di sisi lain, diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disebutkan  bahwa karyawan 

perempuan yang sedang memasuki masa menstruasi berhak 
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mendapatkan cuti paling banyak dua hari, yakni hari pertama dan 

kedua. Pertimbangan ideal cuti ini adalah pada hari pertama atau 

kedua biasanya merupakan masa di mana sakit sangat terasa dan 

sangat mengganggu. 

c. Cuti Melahirkan 

Cuti ini dikhususkan untuk karyawan perempuan yang akan 

melahirkan dan setelah melahirkan. Merupakan bentuk kompensasi 

atas keadaan alami yang dimiliki karyawan perempuan dan idealnya 

diberikan dengan harapan dapat menjalani setiap proses melahirkan 

dan merawat bayi pada masa awal pertumbuhan dengan baik. 

Pada Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa lamanya cuti hamil atau 

melahirkan yang menjadi hak karyawan perempuan adalah 45 hari 

(satu setengah bulan) sebelum melahirkan dan 45 hari (satu setengah 

bulan) setelah melahirkan, berdasarkan rekomendasi dari dokter 

atau rumah sakit terkait. Untuk kejadian keguguran, karyawan juga 

mendapat hak cuti selama 45 hari setelah mengalami kejadian 

tersebut. 

d. Cuti Besar 

Cuti ini diberikan pada karyawan yang telah mengabdi 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Perlu diingat, tidak setiap 

perusahaan memberikan cuti besar pada karyawannya. Informasi 
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terkait cuti besar bisa didapat pada surat kontrak atau perjanjian 

kerja, atau langsung dengan menghubungi divisi HR perusahaan. 

Cuti besar idealnya diberikan setelah masa pengabdian 

sedikitnya 6 tahun pada perusahaan yang sama. Cuti besar dapat 

diajukan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing selama 

satu bulan. Ketika sudah saatnya, sebaiknya karyawan segera 

mengajukan cuti ini karena akan hangus setelah enam bulan hak cuti 

besar timbul. 

e. Cuti Alasan Penting 

Terdapat beberapa alasan yang bisa digunakan untuk 

mengambil hak cuti ini. Alasan tersebut diantaranya adalah 

karyawan menikah (tiga hari), menikahkan anak (dua hari), 

mengkhitankan anak (dua hari), membaptiskan anak  (dua hari), 

istri melahirkan atau keguguran kandungan (dua hari), terdapat 

kerabat dekat yang meninggal dunia (dua hari) dan terdapat 

anggota keluarga satu rumah yang meninggal dunia (satu hari). 

f. Cuti Bersama 

Cuti bersama ini diberikan oleh pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat luas. Pertimbangan utamanya adalah hari 

kerja berada diantara atau dekat dengan hari libur sehingga 

dianggap tidak efektif (libur akhir pekan, hari raya keagamaan, hari 

besar nasional). Pelaksanaan cuti ini diatur berdasarkan 

kesepakatan pekerja dan karyawan sesuai dengan kebutuhan 

operasional perusahaan. 
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BAB IV : 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 
 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 
 

 Analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data dan 

informasi yang digunakan atau dibutuhkan oleh pengguna sistem yang akan dibuat. 

Selain itu juga untuk menganalisis output yang diperoleh dari pengguna tersebut. 

Menurut Kendall & Kendall (2003:13), perangkat atau teknik untuk menentukan 

kebutuhan sistem adalah dengan menggunakan diagram aliran data untuk 

Menyusun daftar input, proses, dan output fungsi bisnis dalam bentuk grafik 

terstruktur 

4.1.1 Identifikasi Pengguna 

 Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan 

observasi ke lokasi kerja praktik, wawancara dengan bagian yang bersangkutan 

untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, juga identifikasi 

permasalahan maka dapat dilakukan  identifikasi pengguna untukdesain sistem 

yang akan dibuat. Pengguna sistem sebagai berikut, yaitu: 

a. Pegawai/Karyawan 

b. Admin div. HR 

c. Kepala HRD 

4.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi masalah, dan 

identifikasi pengguna yang dilakukan oleh penulis maka pada bagian ini dapat 

dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional untuk sistem yang akan dibuat. 
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Kebutuhan fungsional ini dibagi dalam tiga pengguna, yaitu, Pegawai/Karyawan, 

Admin div. HR, dan kepala HRD. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah 

ini.  

Pengguna  Kebutuhan Fungsional 

Pegawai/Karyawan a. Dapat mengajukan cuti 

b. Dapat melihat status pengajuan cuti 

 

Superadmin 

a. Dapat melihat daftar pengajuan cuti 

b. Dapat membuat hak akses User Login 

c. Dapat mengelola data jenis cuti 

 

Kepala HRD 

a. Dapat melihat daftar pengajuan cuti 

b. Dapat melakukan persetujuan atau penolakan 

pengajuan cuti 

c. Dapat melihat laporan surat cuti 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional 

4.3 Document Flow Diagram pengajuan cuti 

Document Flow Diagram merupakan bagan yang menunjukan aliran/arus 

dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain didalam sistem secara logika. 

Terdapat 3 actor/stakeholder yang bertindak dalam document flow yaitu, Pegawi, 

Admin divisi HR, dan Kepala HRD yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses dari 

pengajuan cuti pertama dimulai dari pegawai mengisi form cuti sesuai keperluan 

kemudian form yang telah diisi lengkap diberikan kepada orang bagian HRD, lalu 

pegawai menunggu hasil persetujuan cuti dari kepala HRD. Jika pengajuan cuti 

ditolak oleh kepala HRD makan pegawai tidak dapak melakukan cuti. Prosesnya 

dapat dilihat dibawah ini.  
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Gambar 4. 1 Document Flow Pengajuan Cuti 

4.4 System Flow pengajuan cuti 

 System flow pengajuan pada aplikasi permohonan cuti berbasis website di 

PT Masmediia Buana Pusaka dimulai  dari pegawai melakukan login terlebih 

dahulu dengan menginput username dan password kemudian mengisi data untuk 

pengajuan cuti sesuai keperluan, setelah form selesai diisi maka akan langsung 

tersimpan di database, selanjutnya pegawai menunggu persetujuan dari HRD. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilhat dibawah ini. 
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4.5 System Flow persetujuan cuti kepala HRD 

  System flow persetujuan kepala HRD ini memperlihatkan alur sistem 

persetujuan terhadap pengajuan cuti pegawai apakah bisa disetujui(Approve) atau 

ditolak oleh kepala HRD jikka tidak memenuhi syarat yang berlaku. Ini berawal 

dari HRD mendapatkan notifikasi pengajuan cuti pegawai, lalu kepala HRD 

melakukan login terlebih dahulu untuk melihat daftar pengajuan cuti, setelah  

melihat daftar dari pengajuan cuti,kepala HRD dapat menyetujui atau menolak 

pengajuan dengan menekan tombol yang disediakan oleh aplikasi. Jika pengajuan 

Gambar 4. 2 System Flow Pengajuan Cuti 
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cuti disetujui maka akan langsung tersimpan ke dalam database, jika pengajuan 

ditolak maka pegawai mendapatkan notifikasi bahwa status cuti pengajuannya 

ditolak. Untuk proses yang lebih jelas dapat dilihat seperti dibawah ini.  

 

Gambar 4. 3 System Flow Persetujuan Cuti 

 

4.6 System Flow laporan permohonan cuti 

 System flow laporan permohonan cuti ini dimulai dari kepala HRD 

melakukan login terlebih dahulu dengan menginput username dan password yang 

sudah terdaftar, kemudian masuk ke menu permohonan cuti yang didalamnya 

terdapat daftar data dari pengajuan cuti pegawai, setelah itu kepala HRD/Pimpinan 

dapat mencetak laporannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini.  
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Gambar 4. 4 System Flow Laporan Pengajuan Cuti 

 

4.7 Conceptual Data Model (CDM) 

 Conceptual Data Model menjelaskan tentang struktur tabel awal yang 

nantinya akan digenerate ke Physical Data Model (PDM). Dalam CDM dibawah 

ini terdapat 5 tabel yaitu, tabel pimpinan, tabel permohonan_cuti, tabel superadmin, 

tabel jenis cuti, dan tabel pegawai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4. 5 Conceptual Data Model 

 

4.8 Physical Data Model (PDM) 

 Physical Data Model merupakan hasil dari Conceptual Data Model  yang 

sudah digenerate. Dalam PDM dibawah ini terdapat 5 tabel yaitu, tabel pimpinan, 

tabel permohonan_cuti, tabel superadmin, tabel jenis cuti, dan tabel pegawai. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 6 Physical Data Model 

 

4.9 Data Flow Diagram 

 DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data 

yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang 

menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan 

dan proses yang dikenakan pada data tersebut. 

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 

yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika 

tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut 

mengalir atau dimana data tersebut akan disimpan. 

A. Context Diagram 

Context diagram berfungsi memetakan model lingkungan 

(menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan 
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keluaran sistem), yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal 

yang mewakili keseluruhan sistem. Context Diagram pada aplikasi 

permohonan cuti pegawai pada PT Masmedia Buana Pustaka 

memiiki tiga entitas, yaitu Pegawai, Admin div. HRD, Kepala HRD. 

Dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 

B. Diagram Jenjang 

Diagram jenjang berfungsi untuk memperjelas alur proses 

menjadi lebih teratur dan jelas. Diagram jenjang pada aplikas 

Permohonan Cuti Pegawai Pada PT Masmedia Buana Pustaka dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 4. 7 Context Diagram 
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C. Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 adalah diagram yang 

menjelaskan lebih rinci tiap aliran data dan proses yang ada. Pada 

DFD level 0 ini terdapat 4 proses yaitu, proses utuk input form 

pengajuan cuti, pegawai, Approval/persetujuan cuti, Kelola data  cuti, 

dan cetak surat cuti. Gambar dibawah ini adalah gambar Data Flow 

Diagram Level 0. 

 

Gambar 4. 9 DFD Level 0 

Gambar 4. 8 Diagram Jenjang 
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D. Data Flow Diagram Level 1 

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 ini menjelaskan lebih rinci 

tentang proses dari pengajuan cuti dari Data Flow Diagram (DFD) level 0 

sebelumnya. Dimana proses pengajuan cuti pegawai harus login terlebih 

dahulu, kemudian input form pengajuan cuti lalu menyimpannya. Gambar 

dibawah inin adalah gambar Data Flow Diagram level 1. 

 
Gambar 4. 10 DFD Level 1 

4.10 Struktur Tabel 

 Struktur  tabel dalam Aplikasi Permohonan Cuti Pegawai pada PT 

Masmedia Buana Pustaka sebagai berikut : 

A. Tabel Superadmin 

Nama Tabel   : Superadmin 

Primary Key   : ID 

Fungsi    : Untuk menyimpan data Admin divisi HRD 

Tabel 4. 2 Tabel Superadmin 

Field Name Type Length Keterangan  

Id Integer  PK 
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Nama Varchar 50  

Username  Varchar 50  

Password Varchar 50  

 

B. Tabel Pegawai 

Nama Tabel   : Pegawai 

Primary Key   : PEGAWAI_ID 

Fungsi    : Untuk Menyimpan data pegawai 

Tabel 4. 3 Tabel Pegawai 

Field Name Type Length Keterangan  

Pegawai_id Integer  PK 

Pegawai_nama Varchar 50  

Pegawai_alamat  Varchar 50  

Pegawai_kelamin Varchar 50  

Pegawai_kontak Varchar 12  

Pegawai_jabatan Varchar 50  

Pegawai_Unit_kerja Varchar 20  

Username Varchar 50  

Password Varchar 50  

 

C. Tabel Pimpinan 

Nama Tabel   : Pimpinan 

Primary Key   : PIMPINAN_ID 

Fungsi    : Untuk menyimpan data pegawai 
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Tabel 4. 4 Tabel Pimpinan 

Field Name Type Length Keterangan  

Pimpinan_id Integer  PK 

Pimpinan_nama Varchar 50  

Pimpinan_alamat  Varchar 50  

Pimpinan_kelamin Varchar 50  

Pimpinan_kontak Varchar 12  

Username Varchar 50  

Password Varchar 50  

 

D. Tabel Permohonan Cuti 

Nama Tabel   : Permohonan_cuti 

Primary Key   : PERMOHONAN_ID 

Fungsi    : Untuk menyimpan data permohonan cuti 

Tabel 4. 5 Tabel Permohonan Cuti 

Field Name Type Length Keterangan  

Permohonan_id Integer  PK 

Permohonan_pegawai Varchar 50  

Permohonan_jenis_cuti  Varchar 50  

Permohonan_tanggal Date   

Permohonan_dari Date   

Permohonan_sampai Date   

Permohonan_alasan_pegawai Varchar 50  

Permohonan_alasan_pimpinan Varchar 50  

 

E. Tabel Jenis Cuti 

Nama Tabel   : Jenis_cuti 
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Primary Key   : JENIS_ID 

Fungsi    : Untuk menyimpan data jenis cuti 

Tabel 4. 6 Tabel Jenis Cuti 

Field Name Type Length Keterangan  

Jenis_id Integer  PK 

Jenis_Keterangan Varchar 50  

 

4.11 Desain Input Output 

 Desain input dan output adalah desain form yang akan diimplementasikan 

kedalam sistem dan berfungsi sebagai antar muka pengguna dengan sistem. 

Dibawah ini terdapat desain dari  program permohonan cuti pegawai pada PT 

Masmedia Buana Pustaka 

A. Desain Halaman Login 

Desain halaman login digunakan untuk pengecekan hak akses User. Yang 

nantinya akan masuk ke halaman utama aplikasi. Untuk lebih jelasnya 

desain halaman login dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 11 Desain Halaman Login 

 

B. Desain Halaman Utama (Home) Pegawai 

Desain halaman utama (Home) ini saat user dengan hak akses pegawai 

berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini, terdapat 4 pilihan menu 

disamping yaitu, Permohonan cuti, Data cuti, Ganti password, dan Logout. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 4. 12 Desain Halaman Utama Pegawai 
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C. Desain Halaman Form Permohonan Cuti Pegawai 

Pada halaman ini berfungsi sebagai input form pengajuan cuti pegawai. 

User/pegawai yang ingin melakukan cuti hanya perlu mengisi form yang 

telah disediakan oleh aplikasi, jika selesai mengisi form dengan lengkap 

maka User/pegawai dapat  menekan tombol simpan untuk dismpan di 

database. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 
Gambar 4. 13 Desain Halaman Permohonan Cuti 

 

D. Desain Halaman Utama (Home) Super Admin 

Pada halaman ini, adalah halaman utama untuk user dengan hak akses Super 

Admin. Dihalaman tersebut terdapat daftar dari Riwayat permohonan cuti dari 

pegawai yang sudah mengisi form sebelumnya. Selain itu ada tambahan menu 

lain yaitu, Data Users, Jenis cuti, dan Setting cuti. Untuk lebih jelasnya desain 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 14 Desain Halaman Utama Super Admin 

E. Desain Halaman Menu Data Users  

Pada halaman ini berfungsi untuk melihat daftar user yang terdaftar di aplikasi 

dengan menklik menu Data Users kemudian memilih data mana yang akan 

ditampilkan, Data pegawai atau Data pimpinan. Di kanan atas juga terdapat 

button untuk menambah data user baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4. 15 Desain Halaman Data Users 
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F. Desain Halaman Menu Tambah User 

Pada desain halaman form ini berfungsi untuk menyimpan dan membuat user 

baru untuk dapat mengakses aplikasi Permohonan Cuti Pegawai ini. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar desain dibawah ini. 

 

Gambar 4. 16 Desain Halaman Tambah Data User 

G. Desain Halaman Data Jenis Cuti 

Halaman daftar jenis cuti ini berfungsi sebagai pilihan jenis cuti saat 

User/Pegawai mengajukan permohonan cuti. Dan di kanan atas terdapat button 

untuk menambah data jenis cuti jika perusahaan ingin memiliki jenis cuti baru, 

tambah data jenis cuti hanya bisa dilakukan User yang memiliki hak aksess 

sebagai Super Admin. Untuk lebih jelasnya desain data jenis cuti ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 17 Desain Halaman Data Jenis Cuti 

 

H. Desain Halaman Utama (Home) Kepala HRD/Pimpinan 

Pada halaman utama (Home) dari kepala HRD ini dapat melihat langsung 

daftar Riwayat permohonan cuti yang sudah diajukan oleh pegawai, selain itu 

terdapat juga menu untuk hanya melihat data pegawai, dan juga menu untuk 

mengkonfirmasi permohonan cuti. Untuk lebih jelasnya desain dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4. 18 Desain Halaman Utama Kepala HRD 
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I. Desain Halaman Menu Data Permohonan Cuti  

Untuk desain halaman ini berfungsi untuk kepala HRD memilih pengajuan dari 

pegawai mana yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan untuk di kanan atas terdapat 

button untuk mencetak laporan dari data permohonan cuti yang sudah diajukan. 

Untuk lebih jelasnya desain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar 4. 19 Menu Data Permohonan Cuti 

 

J. Desain Halaman Konfirmasi Permohonan Cuti  

Pada desain halaman ini berfungsi untuk Kepala HRD/Pimpinan melakukan 

persetujuan/penolakan terhadap permohonan cuti yang telah diajukan oleh 

pegawai. Kepala HRD/Pimpinan juga dapat memberikan alasannya saat 

menyetujui/menolak permohonan cuti pegawai. Untuk lebih jelasnya desain 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 4. 20 Desain Halaman Konfirmasi Cuti 

 

4.12 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem adalah pengujian fungsi form yang telah 

diimplementasikan didalam aplikasi permohonan cuti pegawai pada PT Masmedia 

Buana Pustaka. Berikut merupakan implementasi sistem untuk aplikasi ini  

4.12.1 Implementasi Halaman Login 

 Halaman ini digunakan untuk mengakses aplikasi permohonan cuti ini, 

sebelum masuk user wajib mengisi username dan password yang terdaftar 

didatabase. Kemudian user mengklik tombol login untuk masuk ke aplikasi. Jika 

username dan password tidak terdaftar di aplkasi maka user tidak dapat masuk. 

Implmentasi halaman login dapat dilihat pada gambar 4.21 dibawah ini 
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Gambar 4. 21 Halaman Login 

 

4.12.2 Implementasi Halaman Utama Pegawai 

 Halaman utama ini adalah bagian awal dari aplikasi setelah Login dengan 

hak akses pegawai berhasil. Di halaman ini pegawai dapat melihat 

Riwayat/history cuti yang sudah diajukan. Implementasi halaman utama pegawai 

dapat dilihat pada gambar 4.22 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 22 Halaman Utama Pegawai 

 

4.12.3 Implementasi Halaman Pengajuan Cuti 

 Pada halaman ini pegawai yang sudah berhasil login dapat mengajukan 
permohonan cuti yang telah disediakan oleh aplikasi, pengawai tinggal mengisi 
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form pengajuan cuti dengan lengkap. Setelah data pada form sudah diisi dengan 
lengkap maka selanjutnya pegawai disini mengklik tombol simpan, maka 
peengajuan cuti dari pegawai sudah tersimpa di database. Impementasi halaman 
pengajuan cuti dapat dilihat pada gambar 4.23 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 23 Halaman Pengajuan Cuti 

 

4.12.4 Implementasi Halaman Utama Superadmin 

 Pada halaman ini adalah bagian awal dari Login yang berhasil dengan hak 

akses Super Admin. Di halaman ini Superadmin dapat melihat semua data 

permohonan cuti yang sudah diajukan oleh pegawai. Implementasi halaman utama 

Superadmin dapat dilihat pada gambar 4.24 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 24 Halaman Utama Superadmin 
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4.12.5 Implementasi Halaman Tambah Data User 

 Di halaman ini Superadmin dapat menambah data user untuk dapat 

mengakses kedalam aplikasi permohonan cuti pegawai ini. Superadmin dapat 

menambahkan user pegawai atau user pimpinan dengan melengkapi form sesuai 

data diri yang telah disediakan aplikasi. Setelah form sudah lengkap maka admin 

menklik tombol simpan dan data user baru sudah disimpan di database 

Implementasi halaman tambah data user dapat dilihat pada gamabar 4.25 dibawah 

ini.  

 

Gambar 4. 25 Halaman Tambah Data User 

 

4.12.6 Implementasi Halaman Konfirmasi Cuti 

 Pada halaman adalah menu untuk persetujuan permohonan cuti oleh 

kepala HRD. Untuk masuk pada menu konfirmasi cuti ini harus user yang login 

dengan hak akses pimpinan. di halaman ini kepala HRD dapat menyetujui 

permohonan cuti yang sudah diajukan pegawai. Permohonan cuti juga dapat 

ditolak oleh Kepala HRD dan bisa memberikan alasannya dengan mengisi field 

alasan yang telah disediakan oleh aplikasi, jika sudah memberikan keputusan 

maka tinggal mengklik tombol simpan untuk disimpan didalam database. 



48 
 

Implementasi halaman konfirmasi cuti dapat dilihat pada gambar 4.26 dibawah 

ini. 

 

Gambar 4. 26 Halaman Konfirmasi Cuti 

 

4.12.7 Implementasi Halaman Cetak Surat Bukti Cuti 

 Pada halaman ini pegawai yang permohonan cutinya telah diacc/disetujui 

oleh kepala HRD maka pegawai tersebut dapat mencetak surat cuti sebagai bukti 

bahwa cuti yang dilakukan pegawai tersebut diakui oleh perusahaan. 

Implementasi halaman cetak surat cuti dapat dilihat pada gambar 4.27 dibawah 

ini, untuk gambar 4.28 adalah surat cuti yang akan di print. 

 

Gambar 4. 27 Halaman Menu Cetak Surat Cuti 
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Gambar 4. 28 Bukti Surat Cuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

BAB IV : 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari perancangan dalam pembuatan aplikasi permohonan 

cuti pegawai pada PT MASMEDIA BUANA PUSTAKAberbasis Website maka 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi permohonan cuti pegawai pada PT MASMEDIA BUANA 

PUSTAKA dapat berjalan dengan baik melalui website 

2. Penerapan aplikasi permohonan cuti pegawai pada PT MASMEDIA 

BUANA PUSTAKA berbasis website dapat membantu mempercepat 

proses pengajuan cuti pegawai dan approval 

5.2 Saran 

 Dari penggunaan sistem ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang ada. 

Demi pengembangan dan kemajuan yang lebih baik di masa mendatang diharapkan 

aplikasi ini dapat dikembangkan lagi fiturnya sesuai dengan kebutuhan agar dapat 

terintegrasi dengan perusahaan 
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