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ABSTRAK 

 

PT. Bumi Menara Internusa (BMI) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang pengolahan serta produksi makanan laut, dimana produk olahan akan di 

ekspor ke luar negeri. PT. Bumi Menara Internusa memiliki persyaratan masuk 

kedalam perusahaan, serta peraturan tertulis yang cukup ketat untuk karyawannya. 

Salah satu kegiatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pencatatan 

pelanggaran karyawan.  

Pencatatan pelanggaran karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

security dan karyawan sebagai pelaku utama kegiatan. Kegiatan ini dimulai disaat 

karyawan melakukan pelanggaran saat masuk kedalam area PT. Bumi Menara 

Internusa. Persentase pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan bagian produksi 

hingga saat observasi akhir didapat sebanyak 25% dari sampel 100 karyawan. Dari 

jumlah tersebut terdapat permasalahan dalam pencatatan pelanggaran yaitu 

banyaknya karyawan yang melakukan pelanggaran, membuat pencatatan 

pelanggaran yang dilakukan oleh security memakan waktu yang cukup lama. 

Dengan dibuatnya aplikasi pencatatan pelanggaran berbasis mobile ini, 

security dapat melakukan kegiatan pencatatan pelanggaran lebih efisien dan dapat 

melakukan validasi identitas karyawan lebih akurat serta HRD dan Personalia dapat 

melihat pelanggaran yang telah dilakukan karyawan dalam periode yang ditentukan 

oleh user. 

Kata kunci: Aplikasi, Pencatatan Pelanggaran, Mobile , PT. Bumi Menara 

Internusa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi menjadi suatu hal yang dibutuhkan setiap manusia di jaman 

sekarang. Sama halnya dengan peraturan yang menjadi bentuk ketertiban yang 

selalu diterapkan di setiap organisasi, perusahaan maupun kegiatan mandiri. Kedua 

hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dimana teknologi kini dapat 

membantu dalam penegakan peraturan, dan juga peraturan yang dapat didukung 

oleh teknologi. Di dalam perusahaan, teknologi informasi juga diharapkan dapat 

membantu menunjang kinerja karyawan sehingga lebih efisien dan efektif serta 

membantu menjaga ketertiban berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, 

sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan sehingga informasi yang didapat lebih tepat dan akurat.  

PT Bumi Menara Internusa (BMI) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang pengolahan serta produksi makanan laut, dimana produk olahan akan di 

ekspor ke luar negeri. PT. BMI memiliki persyaratan masuk kedalam perusahaan, 

serta peraturan tertulis yang cukup ketat untuk karyawannya. Presentase 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan bagian produksi hingga saat observasi 

akhir didapat sebanyak 25% dari sampel 100 karyawan. PT. BMI menyadari adanya 

kendala dimana banyaknya karyawan yang melakukan pelanggaran, membuat 

pencatatan pelanggaran yang dilakukan oleh security memakan waktu yang cukup 

lama. Waktu yang dibutuhkan security untuk melakukan pengecekan, pencatatan, 

serta validasi identitas karyawan memakan waktu 5 sampai dengan 10 menit. 
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Setelah pelanggaran tersebut dicatat, karyawan diwajibkan mengisi beberapa 

pertanyaan pada kuisioner untuk upaya pencegahan serta alasan karyawan tersebut 

melakukan pelanggaran. Seluruh prosedur tersebut dilakukan secara manual 

sehingga membuat antrean karyawan saat masuk ke dalam perusahaan menjadi 

panjang dan memakan waktu yang lama. Selain itu perusahaan juga mengalami 

susahnya untuk merekap pelanggaran yang dicatat per bulan, dikarenakan media 

yang digunakan berupa kertas terkadang hilang, susah dicari atau terjadi masalah 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka solusi 

yang disarankan adalah pembuatan aplikasi pencatatan pelanggaran, dimana 

pencatatan akan dilakukan oleh security dan hasil dari pencatatan tersebut dapat 

dilihat oleh karyawan, personalia serta Human Resources Development (HRD) PT. 

BMI. Aplikasi ini berbasis mobile sehingga penggunaannya akan lebih 

memudahkan karyawan, security, dan juga atasan. Dengan penggunaan aplikasi 

pencatatan pelanggaran karyawan ini akan dapat membantu karyawan serta para 

staff lainnya dalam menjalani prosedur serta peraturan yang telah ada. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

diperoleh suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi pencatatan pelanggaran karyawan berbasis mobile device di PT. BMI. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan  masalah dalam membuat sistem informasi pencatatan 

pelanggaran karyawan ini adalah: 

1. Sistem yang dibuat tidak mencakup pendaftaran karyawan. 

2. Sistem hanya digunakan untuk scan barcode karyawan, input pelanggaran 

serta melihat daftar pelanggaran yang telah dilakukan oleh karyawan yang 

bersangkutan. 

3. Sistem yang dibuat tidak mencakup pengisian kuisioner oleh karyawan. 

4. Sistem yang dibuat tidak mencakup pencetakan laporan. 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

laporan ini adalah merancang dan membangun aplikasi pencatatan pelanggaran 

yang dapat digunakan pada bagian produksi untuk melakukan pencatatan 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, serta mendapatkan data akurat setiap 

bulannya. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan 

pelanggaran karyawan. 

2. Tim personalia dan HRD dapat mengetahui tingkat pelanggaran yang 

dilakukan karyawan per bulan.  

3. Membantu mengurangi antrean karyawan saat masuk perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 
2.1 Gambaran Umum PT Bumi Menara Internusa 

PT Bumi Menara Internusa (BMI) merupakan sebuah perusahaan 

eksportir yang berfokus pada ekspor makanan laut seperti ikan, udang, cumi-cumi 

dan lainnya. PT. BMI sendiri didirikan pada tanggal 29 Maret 1989 dan dipimpin 

oleh Bapak Indra Winoto. PT. BMI berlokasi di Jalan Margomulyo 4E Tandes 

Surabaya. 

 

 

Gambar 2. 1 Logo PT. Bumi Menara Internusa 

Sumber: (PT. Bumi Menara Internusa, 2021) 

 
Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di Jawa Timur di 

bidang produksi makanan laut serta eksportir. PT. BMI dulunya hanya berfokus 

pada pembekuan udang saja, namun seiring berkembangnya waktu dan teritorium 

dari perusahaan ini, PT. BMI meluaskan cakupannya hingga pembekuan ikan, 

kepiting dan cephalopoda. Bahan baku dari PT. BMI mencakup dari seluruh 

pelosok Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan. PT. BMI juga 
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memiliki cabang perusahaan yang berlokasi di kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang, Medan dan Lamongan.  

PT. BMI memiliki beberapa produk laut yang di produksi, antara lain 

adalah udang, ikan, kepiting dan cephalopoda dengan berbagai varian dari masing-

masing produk yang ada. Adapun jenis dari produk yang telah disebutkan seperti 

udang yaitu udang windu (black tiger), putih (white seacaught), putih tambak 

(vanamel), biru (blue shrimp), layu (pink), blang (cat), werus (black pink), dan lain 

lain. Untuk jenis ikan yang di produksi yaitu yellow fin tuna, red snapper, grouper, 

emperor fish dan parrot fish. Untuk jenis kepiting yang di produksi yaitu 

pasteurized blue swimming crab chilled, pasteurized blue swimming crab frozen, 

dan soft shell crab. Untuk jenis cephalopoda yang di produksi yaitu octopus, 

cuttlefish, dan squid.  

PT. BMI merupakan perusahaan yang bergerak berdasarkan pesanan yang 

diterima, dimana produk yang di produksi mengikuti permintaan atau keinginan 

dari pembeli. Sebagai perusahaan yang memiliki skala International, pangsa pasar 

dari PT. BMI meliputi; USA, Eropa, Jepang, Australia, Hongkong, Taiwan, Saudi 

Arabia dan negara lainnya. PT. BMI juga memiliki sertifikasi international yang 

telah diperoleh sebagai bentuk kemanan pangan dan kualitas sistem manajemen 

perusahaan. Beberapa sertifikasi yang telah diperoleh PT. BMI yaitu; HACCP, ISO 

9001:2000, dan BRC. 
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2.2 Identitas Perusahaan 

 

 

Gambar 2. 2 Halaman Depan PT. Bumi Menara Interusa 

Sumber: (PT. Bumi Menara Internusa, 2021) 

 
Nama Instansi  : PT. Bumi Menara Internusa Surabaya 

Alamat   : Jl. Margomulyo 4E, Kec. Tandes, Kota Surabaya 

No. Telepon  : (031) 7491000 

Website  : https://www.ptbmi.com/ 

Email   : info@ptbmi.com 

 
2.3 Visi dan Misi PT. Bumi Menara Internusa 

Adapun visi dan misi dari PT. Bumi Menara Internusa yaitu diuraikan 

sebagai berikut: 

 
2.3.1 Visi PT. Bumi Menara Internusa 

Visi dari PT. BMI adalah “Menjadi perusahaan makanan internasional 

terkemuka - terpercaya”. 
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2.3.2 Misi PT. Bumi Menara Internusa 

Misi dari PT. BMI adalah “Kami berkomitmen untuk menyediakan 

makanan bagi dunia melalui inovasi dan organisasi yang berkelanjutan”. 

 
2.4 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi 

 
Pada gambar 2.3 menjelaskan mengenai struktur organisasi dari PT. Bumi 

Menara Internusa. Struktur tersebut adalah struktur organisasi secara global, 

dimana meliputi: 
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1. Chief Executive Officer (CEO) 

CEO berperan sebagai komunikator sekaligus pemimpin dari perusahaan, 

dengan tanggung jawab untuk mengelola jalannya perusahaan dan merancang 

tujuan bisnis. 

2. Manager Divisi / Plant 

Secara umu manager divisi / plant memiliki tugas untuk mengatur dan 

mengendalikan divisi yang dipimpinnya dan membangun keharmonisan serta 

kepercayaan antar staff. 

3. Managerial Department 

Managerial Department adalah kepala dari suatu department. Tugas dan 

tanggung jawab dari Managerial Department adalah untuk memimpin 

department yang bersangkutan, mendiskusikan tugas yang diberikan oleh 

Manager Divisi / Plant kepada Kepala Bagian dan mengevaluasi pekerjaan dari 

bagian. 

4. Kepala Bagian 

Tugas pokok dari kepala bagian adalah menerima tugas dari Managerial 

Department serta menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan 

mengawasi kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan program yang 

dikerjakan oleh staff bagian. 

5. Staff Bagian 

Tugas dari staff bagian adalah menerima dan menjalankan tugas yang telah 

diberikan oleh Kepala Bagian.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
 
3.1 Pelanggaran 

Menurut Ruusen (2021) pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” 

atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan 

dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan 

menurut Ruusen (2021) mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht 

dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan 

yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. 

Pelanggaran merupakan hal yang lebih rentan terjadi di sebuah organisasi 

atau perusahaan besar. Peraturan yang dibentuk oleh perusahaan terkadang 

memiliki banyak cela untuk dilanggar oleh karyawannya, sehingga terjadi sebuah 

pelanggaran. Tidak menutup kemungkinan pelanggaran hanya dilakukan oleh 

karyawan, atasan, atau entitas perusahaan, sebuah perusahaan sendiri memiliki 

peraturan tertulis berupa etika bisnis yang rentan dilanggar.  

 
3.2 Bagan Alir Sistem (System Flow) 

Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah 

dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah 

yang khusunya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut (Budiman, Saori, Anwar, 

Fitriani, & Pangestu, 2021). Flowchart dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan 

manual, kegiatan pemprosesan ataupun keduanya. Fungsi lain dari Flowchart 

adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur sehingga memudahkan 
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pemmahaman terhadap informasi yang dibuat. System Flow memiliki beberapa 

simbol sebagaimana terdapat pada tabel berikut:  

 
Tabel 3. 1 System Flow 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  

Start / End / 

Connector 

Awalan atau akhiran dari 

sebuah alur bagian, atau 

bisa juga disebut 

Connector yang memiliki 

fungsi   sebagai 

penyambungan proses 

dalam lembar yang sama 

2.  

Line 

Penghubung antara 

simbol-simbol, line juga 

menjadi penunjuk arus 

kemana sebuah proses 

berjalan. 

3. 

 
Process 

 

Simbol process 

menggambarkan 

pengolahan yang 

dilakukan oleh komputer.  
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No Simbol Nama Simbol Keterangan 
4.  

Input / Output 

Simbol yang menyatakan 

proses   Input atau output 

data tanpa melihat jenis 

peralatan yang 

digunakan. 

5.  

Database 

Simbol yang 

menggambarkan 

Database dimana 

memiliki fungsi untuk 

menampung data. 

6.   

Decision 

Decision atau pilihan 

merupakan simbol yang 

digunakan jika terdapat 2 

atau lebih pilihan dalam 

sebuah proses. 

 
 
3.3 Rancang Bangun 

Menurut Arif dan Mukti  (2017) Rancang Bangun   (desain)   adalah   tahap   

dari   setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan   

pendefinisian   dari   kebutuhan -kebutuhan fungsional,  serta  menggambarkan 

bagaimana  suatu  sistem  dibentuk  yang  dapat berupa     penggambaran,     

perencanaan     dan pembuatan    sketsa    atau    pengaturan    dari beberapa  elemen  

yang  terpisah  ke  dalam  satu kesatuan  yang  utuh  dan  berfungsi,  termasuk 
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menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen   perangkat   keras   

dan perangkat   lunak   dari   suatu   sistem. 

 
3.4 Mobile Device Application (Android) 

Menurut Fernanda dan Rosnelly  (2020) Android adalah sebuah operating 

system untuk perangkat mobile yang berbasis linux yang mencakup dari operating 

system, middleware, dan juga aplikasi. Android menyediakan platform yang 

terbuka untuk para pengembang dalam menciptakan aplikasi mereka. Dalam 

pembuatan aplikasi pencatatan pelanggaran, terdapat dua perangkat yang 

digunakan yaitu mobile device dan komputer sebagai tempat membuka website. 

Mobile Device berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan scan dan mencatat 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, kemudian data yang telah diinputkan 

dapat diakses menggunakan website untuk proses selanjutnya, yaitu pengisian form 

pelanggaran dan pengambilan kembali ID Card karyawan.  

 
3.5 Kode QR 

Menurut Pulungan dan Saleh (2019) Kode QR adalah suatu jenis kode 

matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, 

sebuah devisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan 

dipublikasikan pada tahun 1994.  Agar dapat membaca QR Code diperlukan sebuah 

pembaca atau pemindai berupa software yaitu QR Code Reader atau QR Code 

Scanner yang harus diinstal pada perangkat mobile. QR merupakan singkatan dari 

Quick Response atau respon cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk 

menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. 



13 
 

   
 

Berbeda  dengan  kode  batang,  yang  hanya menyimpan informasi secara 

horizontal, kode QR  mampu  menyimpan  informasi  secara horizontal dan vertikal. 

 
3.6 Database 

Menurut Hanum dan Saifudin (2019) Perancangan basis data bertujuan 

untuk menggambarkan hubungan antardata, atribut dan data yang akan disimpan, 

dan kebutuhan ruang penyimpanan. Perancangan basis data dibuat untuk 

mendapatkan struktur yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam 

mengakses dan memanipulasi data serta bebas dari redudansi data. Hasil 

perancangan basis data harus dapat mengakomodir kebutuhan saat ini dan masa 

depan.  

 
3.7 Bahasa Pemrograman 

Perintah atau instruksi standar untuk memerintahkan sebuah komputer 

atau perangkat keras lainnya seperti ponsel, printer dan lainnya, disebut juga 

sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini dapat memungkinkan seorang ahli 

program untuk menentukan bagaimana jalannya sebuah aplikasi atau data yang 

akan diolah oleh komputer.  

 
3.7.1 Java 

Menurut Oracle (2021) Java adalah bahasa pemrograman dan platform 

komputasi yang pertama kali dirilis oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Java 

telah berkembang dari awal yang sederhana menjadi kekuatan sebagian besar dunia 

digital saat ini, dengan menyediakan platform yang andal di mana banyak layanan 

dan aplikasi dibangun. Produk dan layanan digital baru yang inovatif yang 

dirancang untuk masa depan juga terus mengandalkan Java. 
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Ada banyak aplikasi dan bahkan beberapa situs web yang tidak akan 

berfungsi kecuali Anda telah menginstal Java. Java.com, situs web ini, ditujukan 

untuk konsumen yang membutuhkan Java untuk aplikasi desktop mereka – 

khususnya aplikasi yang menargetkan Java 8. Pengembang serta pengguna yang 

ingin belajar pemrograman Java harus mengunjungi situs website dev.java dan 

pengguna bisnis harus mengunjungi oracle.com/java untuk informasi lebih lanjut. 

 
3.7.2 Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut The PHP Group (2021) PHP adalah bahasa scripting tujuan 

umum populer yang sangat cocok untuk pengembangan web. Cepat, fleksibel, dan 

pragmatis, PHP mendukung segalanya mulai dari blog hingga situs web paling 

populer di dunia.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hypertext 

preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemrograman yang mengolah database, 

content website sehingga website yang dibuat merupakan web dinamis, dan PHP 

merupakan bahasa pemograman yang dikombinasikan dengan HTML. 

 
3.8 System Development Life Cycle 

Menurut Lasmin, Haq dan Verry (2020) Dalam mengembangkan sebuah 

software (sistem informasi berbasis website) perlu di gunakan sebuah model dalam 

pengerjaanya. Pada penelitian ini pembuatan sistem informasi penggajian 

karyawan menggunkan System Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall. 

Waterfall diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970 merupakan model 

klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier keluaran dari tahap 

sebelumnya merupakan masukan untuk tahap berikutnya. Secara garis besar Model 
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Waterfall mempunyai tahapan-tahapan proses sebagai berikut: Analisa, Desain, 

Implementasi, Pengujian dan Penerapan serta Pemeliharaan. 

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan SDLC Waterfall 

Sumber:   (Lasmin, Haq, & Verry, 2020) 

 
1. Analysis adalah proses menganalisa kebutuhan dari aplikasi yang akan 

dibangun. Proses ini menyangkut estimasi dari kebutuhan – kebutuhan fisik 

tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan 

sistem yang telah diterapkan. 

2. Design adalah proses menganalisa sistem yang telah berjalan, kemudian 

dilakukan perbaikan dalam sistem yang baru. 

3. Implementation adalah proses pengimplementasian kode program. Pada 

proses ini akan dilakukan perancangan serta membuat design berdasarkan 

hasil rancangan yang telah ada.  

4. Testing adalah tahap pengujian aplikasi yang telah dibangun. Pada tahap 

ini akan dilihat dan dinilai apakah aplikasi berjalan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat atau tidak. 
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5. Deployment adalah tahap dimana akan dilakukan peluncuran aplikasi di 

lapangan. Di tahap ini akan dilihat apakah aplikasi dapat digunakan 

dengan baik oleh user.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini 

yaitu menggunakan metode System Develoopment Life Cycle (SDLC) Waterfall 

 

 

Gambar 4. 1 Tahap Penerapan System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall 
 
 
4.1 Requirement Analysis 

Requirement Analysis merupakan tahap analisis terhadap bagaimana 

permasalahan terjadi, sehingga dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis 
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terhadap pengguna sistem, bagaimana sistem akan berjalan, dan kebutuhan apa saja 

yang dibutuhkan. 

 
4.1.1 Wawancara 

Tahap wawancara dilakukan secara langsung dengan user yang 

bersangkutan dengan aplikasi yang akan dibangun. Wawancara dilakukan 

menggunakan beberapa tahap, yaitu penentuan topik wawancara, membuat garis 

besar pertanyaan yang akan ditanyakan, penentuan batasan dalam perancangan 

aplikasi dan melakukan wawancara. Pihak narasumber dalam tahap wawancara ini 

diantara lain adalah Bapak Siswanto selaku Supervisor Electronic Data Processing 

(EDP), anggota Developer dan user dari aplikasi yaitu Bu Riska selaku bagian 

Personalia. Didapatkan hasil dari wawancara tersebut berupa proses bisnis 

pencatatan pelanggaran secara umum yang akan diterapkan dalam aplikasi. 

 
4.1.2 Observasi 

Tahap ini dilakukan secara langsung di lapangan disaat karyawan 

melakukan pelanggaran saat masuk ke dalam PT. Bumi Menara Internusa serta 

dilakukannya pencatatan oleh security. Dari observasi yang telah dilakukan 

didaptakan proses bisnis yang saat ini diterapkan oleh PT. Bumi Menara Internusa 

secara manual.  

Kegiatan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan pekerjaan, kepatuhan dan 

kebersihan karyawan saat masuk kedalam PT.Bumi Menara Internusa, jika didapat 

seorang karyawan melakukan pelanggaran maka security akan melakukan 

pencatatan di buku pelanggaran dan menyita ID Card karyawan yang kemudian 

akan diberikan kepada Personalia, disaat yang bersamaan karyawan dapat mulai 
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bekerja. Saat karyawan ingin mengambil kembali ID Card yang sebelumnya disita, 

karyawan harus mengambil di kantor Personalia dan mengisi form keteragan 

pelanggaran sebagai validasi dan persyaratan mengambil ID Card.  

Dari penjelasan diatas berikut adalah flow proses bisnis pencatatan 

pelanggaran yang saat ini diterapkan oleh PT. Bumi Menara Internusa: 

 

 

Gambar 4. 2 Proses bisnis yang saat ini diterapkan PT. Bumi Menara Internusa 
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Gambar 4.2 menjelaskan proses saat karyawan yang melakukan 

pelanggaran akan mengambil kembali ID Card di personalia. 

 

 

Gambar 4. 3 Pengambilan ID Card Karyawan 
 

 
4.1.3 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam pembuatan aplikasi dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

Identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Identifikasi Permasalahan 
 

No Masalah Penyebab Solusi 

1. Proses pencatatan 

pelanggaran memakan 

waktu yang cukup lama 

dan membuat antrean 

saat masuk ke dalam 

perusahaan. 

1. Proses validasi 

identitas karyawan 

yang mengharuskan 

security mencatat 

kembali identitas 

karyawan tersebut 

satu persatu. 

2. Adanya karyawan 

yang tidak membawa 

ID Card. 

3. Proses pencatatan 

pelanggaran masih 

dilakukan secara 

manual. 

1. Membuat sistem 

Scan Barcode 

menggunakan 

ID Card 

Karyawan 

sehingga 

security tidak 

perlu mencatat 

identitas 

karyawan satu 

persatu. 

2. Membuat sistem 

pencatatan 

pelanggaran 

yang 

terintegrasi 

dengan website 

yang dapat 

diakses oleh 

personalia dan 

HRD. 

2. Proses perekapan 

pelanggaran karyawan 

cukup rumit karena 

banyaknya dokumen 

yang diterima oleh tim 

HRD. 

1. Perekapan dilakukan 

perbulan sehingga 

dokumen pelanggaran 

menumpuk. 

2. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk 

proses rekap 

menggunakan media 

Membuat sistem 

yang dapat 

memudahkan HRD 

melihat 

pelanggaran yang 

dilakukan 

karyawan 

berdasarkan 
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No Masalah Penyebab Solusi 

kertas, sehingga tim 

HRD kesusahan 

dikarenakan kertas 

dapat hilang dan 

rusak.  

periode yang 

ditentukan pada 

aplikasi. 

 
 

Dari identifikasi permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan aplikasi 

yang akan dibangun memiliki alur yang dapat dilihat pada gambar 4.4 untuk 

pencatatan pelanggaran karyawan dan gambar 4.5 untuk menampilkan pelanggaran 

karyawan. 
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Gambar 4. 4 Proses Bisnis Pencatatan Pelanggaran Terkomputerisasi 
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Gambar 4. 5 Proses Bisnis View Pelanggaran Terkomputerisasi 
 

 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, maka disusunlah 

sebuah analisis kebutuhan pengguna dari aplikasi yang dibangun. Analisis ini 

berfungsi sebagai acuan dalam pengerjaan aplikasi, yang berisi tanggung jawab dan 

kebutuhan dari user. Peranan user dalam aplikasi ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah: 
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Tabel 4. 2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Akses Sistem Kebutuhan 

1. Security 1. Melakukan validasi 

identitas karyawan. 

2. Melakukan input data 

pelanggaran karyawan. 

Melihat data pelanggaran 

karyawan di hari terjadinya 

pelanggaran saja. 

1. Akses kamera pada 

ponsel untuk scan 

barcode. 

2. Input data No. KTP 

karyawan. 

3. Input data pelanggaran. 

Read data pelanggaran. 

2.  HRD dan 

Personalia 

1. Melakukan input tanggal 

awal dan tanggal akhir 

(periode). 

1. Read data pelanggaran 

pada periode yang telah 

ditentukan. 

 
 
4.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran dari proses-proses 

mengenai sistem yang berjalan pada aplikasi pencatatan pelanggaran. Berikut 

merupakan hasil analisis kebutuhan fungsional untuk pengguna dari aplikasi yang 

akan dibangun. 

1. Fungsi Login 

 
Tabel 4. 3 Fungsi Login 

Nama Fungsi Fungsi Login. 

Pengguna Security, Personalia dan HRD. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. 

Kondisi Awal Tampilan login. 

Alur 1. User membuka aplikasi. 

2. User akan diminta memasukkan username dan 

password. 

3. User menginputkan username dan password. 
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4. User menekan button “Login”. 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman utama dari user yang bersangkutan. 

Error Handling Jika terjadi kesalahan dalam pengisian username atau 

password, sytem akan menampilkan pesan “Username atau 

password salah” dan halaman login akan dikembalikan 

kepada user. 

 

2. Fungsi Scan Barcode karyawan. 

 
Tabel 4. 4 Fungsi Scan Barcode 

Nama Fungsi Fungsi Scan Barcode. 

Pengguna Security. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan identitas 

karyawan melalui scan barcode. 

Kondisi Awal Tampilan Scan Barcode. 

Alur 1. User berhasil login. 

2. User memilih scan barcode dengan menekan button 

“Scan Barcode”. 

3. System meminta akses kamera. 

4. User memberikan akses kamera. 

5. User melakukan scan pada ID Card karyawan. 

6. System akan menampilkan Data diri karyawan sesuai 

dengan ID Card. 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman input pelanggaran dengan data diri 

karyawan yang melakukan pelanggaran. 

Error Handling Jika terjadi kesalahan Scan Barcode, system akan 

menampilkan pesan “Terjadi kesalahan saat scan” dan user 

diminta untuk melakukan scan ulang. 
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3. Fungsi input No. KTP karyawan. 

 
Tabel 4. 5 Fungsi Input No. KTP karyawan 

Nama Fungsi Fungsi Input No. KTP karyawan. 

Pengguna Security. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan identitas 

karyawan melalui pengisian NO. KTP karyawan. 

Kondisi Awal Tampilan input No. KTP. 

Alur 1. User berhasil login. 

2. User memilih menggunakan No. KTP dengan 

menekan button “Gunakan No. KTP”. 

3. System menampilkan text field No. KTP. 

4. User memasukkan No. KTP karyawan yang 

melakukan pelanggaran. 

5.  System akan menampilkan Data diri karyawan 

sesuai dengan No. KTP. 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman input pelanggaran dengan data diri 

karyawan yang melakukan pelanggaran. 

Error Handling Jika terjadi kesalahan dalam pengisian No. KTP, system 

akan menampilkan pesan “Data diri tidak ditemukan” dan 

user diminta untuk melakukan pengisian ulang. 

 

4. Fungsi input data pelanggaran. 

 
Tabel 4. 6 Fungsi Input Data Pelanggaran 

Nama Fungsi Fungsi Input data pelanggaran. 

Pengguna Security. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk meginputkan pelanggaran. 

Kondisi Awal Tampilan awal. 

Alur 1. User berhasil login. 
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2. User melakukan scan atau menginputkan No. KTP 

untuk mendapatkan identitas karyawan melanggar. 

3. System menampilkan halaman input data 

pelanggaran. 

4. User memilih kategori pelanggaran. 

5. User menginputkan pelanggaran karyawan pada 

field keterangan pelanggaran. 

6. User menekan button “Tambah”. 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman awal dengan keterangan 

pelanggaran yang telah diinputkan akan ditampilkan dalam 

list pada halaman awal. 

Error Handling Jika user tidak mengisi keterangan pelanggaran, system 

akan menampilkan pesan “Masukkan Keterangan 

Pelanggaran”. 

 

5. Fungsi view data pelanggaran. 

 
Tabel 4. 7 Fungsi View Data Pelanggaran 

Nama Fungsi Fungsi view data pelanggaran. 

Pengguna HRD atau Personalia. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat pelanggaran. 

Kondisi Awal Tampilan awal. 

Alur 1. User berhasil login. 

2. User menginputkan tanggal awal dengan menekan 

button “Pilih Tanggal”. 

3. User menginputkan tanggal akhir dengan menekan 

button “Pilih Tanggal”. 

4. User menekan button “Cari”. 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman yang berisi seluruh pelanggaran 

yang ada pada periode yang telah ditentukan. 

Error Handling - 
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4.1.5 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan Non Fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada 

properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan nonfungsional juga sering 

disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan 

waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi dan lain lain. Berikut adalah 

kebutuhan nonfungsional yang ada pada aplikasi: 

 
Tabel 4. 8 Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Usability Aplikasi memiliki tata letak yang dapat 

memudahkan dan memberikan kenyamanan pada 

user. User juga akan memperoleh akses yang 

lebih cepat dalam penggunaan aplikasi. 

Portability Aplikasi memberi kemudahan dalam 

pengaksesan sistem khususnya terkait dengan 

faktor waktu, kebutuhan perangkat dan koneksi 

menggunakan koneksi perusahaan. Sistem yang 

dibangun memiliki response time kurang dari 30 

detik. 

Reliability Kemanan dari aplikasi harus dapat terjaga, 

dengan menggunakan login dan penyediaan 

button logout pada aplikasi akan lebih menjaga 

kemanan hak akses aplikasi. 

Supportability Aplikasi memberikan fleksibilitas yang lebih 

baik dengan adanya pencarian data karyawan 

dengan menggunakan No. KTP. Hak akses untuk 

HRD dan personalia yaitu pencarian data 
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Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

pelanggaran akan memudahkan proses rekap 

yang dilakukan. 

 

4.2 Design Dan Perancagan Sistem 

Setelah dilakukannya tahap identifikasi permasalahan dan analisis 

kebutuhan dari aplikasi, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem untuk 

menentukan jalannya aplikasi dan kebutuhan yang digunakan di dalam aplikasi. 

 
4.2.1 Desain Sistem 

 

 
 

Gambar 4. 6 Desain Sistem Aplikasi Pencatatan Pelanggaran 
 

Pada gambar 4.4 menjelaskan bahwa desain dari sistem yang digunakan 

adalah disaat user yaitu security, personalia atau HRD mengakses aplikasi 

pencatatan pelanggaran, device yang dibutuhkan adalah smartphone dengan 
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koneksi Wifi perusahaan. Ketika user melakukan pengelolaan data, maka data akan 

tersimpan di Database Server MySQL dengan akses melalui Web Services.  

 
4.2.2 Diagram Input – Process – Output (IPO)  

Diagram Input – Process – Output (IPO) digunakan untuk memberikan 

deskripsi naratif mengenai input yang diperlukan untuk menghasilkan output dari 

aplikasi pencatatan pelanggaran ini. Diagram ini tidak memberikan banyak 

keterangan mengenai fungsi proses, tetapi diagram IPO berfungsi untuk 

menganalisis keseluruhan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran 

diagram IPO: 

 

 

Gambar 4. 7 Diagram IPO Aplikasi Pencatatan Pelanggaran 
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4.2.3 Context Diagram 

Context Diagram merupakan sebuah bagian level dari Data Flow Diagram 

yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan batasan sistem pada 

sebuah pemodelan. Gambar 4.8 menunjukkan context diagram dan gambar 4.9 

menunjukkan data flow diagram dari aplikasi pencatatan pelanggaran. 

 

 

 
Gambar 4. 8 Context Diagram 

 
 

Pada gambar 4.9 menjelaskan bahwa terdapat dua proses yang terjadi 

dalam sistem pencatatan pelanggaran mobile yaitu pencatatan pelanggaran dan 

filter data oleh HRD dan Personalia.  

 

 

 
Gambar 4. 9 Data Flow Diagram Level 0 
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4.2.4 Conceptual Data Model (CDM) 

CDM merupakan pemodelan yang dibuat berdasarkan objek-objek dasar 

dan hubungan antara objek-objek tersebut yang tidak bergantung pada software 

atau pertimbangan model struktur data, serta dapat dikonversikan ke bentuk 

Physical Data Model (PDM). Pada gambar 4.10 dapat dilihat beberapa tabel yang 

telah dibuat oleh penulis, dengan beberapa tambahan tabel diluar kegunaan aplikasi. 

Adanya tambahan tabel-tabel tersebut dikarenakan permintaan user sebagai 

persiapan tindak lanjut oleh pihak PT. Bumi Menara Internusa untuk 

pengembangan aplikasi, yaitu integrasi database yang penulis gunakan dengan 

database yang ada di PT. Bumi Menara Internusa. Berikut adalah CDM yang akan 

digunakan dalam membangun aplikasi pencatatan pelanggaran mobile dan website. 

 

 

Gambar 4. 10 Conceptual Data Model 
 
 
 

 
4.2.5 Physical Data Model (PDM) 

PDM merupakan representasi fisik dari suatu database yang akan dibuat. 

PDM dapat dihasilkan melalui CDM yang valid. Pada gambar 4.11 dapat dilihat 

hasil dari konversi CDM yang akan digunakan dalam membangun aplikasi 

pencatatan pelanggaran mobile dan website.  
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Gambar 4. 11 Physical Data Model 

 

4.2.6 Struktur Tabel 

Pada pembahasan struktur tabel, akan menjelaskan mengenai atribut 

secara detail dari suatu tabel, seperti tipe data, panjang data, dan kegunaan dari tabel 

tersebut.  

1. Tabel Karyawan 

 
Tabel 4. 9 Tabel Karyawan 

Nama Tabel Tabel Karyawan 

Device Mobile dan website 

Fungsi Tabel Menyimpan identitas dari setiap karyawan yang bekerja 

maupun sudah tidak bekerja, tabel ini akan menjadi tabel 

yang digunakan disetiap proses yang berlaku pada mobile 

ataupun website 

Isi Tabel Karyawan 

Nama Tipe Data Panjang Data 

Id_Karyawan <primary key> Integer AutoIncrement 

NIK Varchar 6 

Nama Varchar 50 
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Nama Tipe Data Panjang Data 

No_KTP Integer AutoIncrement 

F_Aktif Integer AutoIncrement 

 

2. Tabel Pelanggaran 

 
Tabel 4. 10 Tabel Pelanggaran 

Nama Tabel Tabel Pelanggaran 

Device Mobile dan website 

Fungsi Tabel Menyimpan pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

karyawan 

Isi Tabel Pelanggaran 

Nama Tipe Data Panjang Data 

Id_Pelanggaran < primary key > Integer AutoIncrement 

Id_User < foreign key 1> Integer AutoIncrement 

Id_Karyawan < foreign key 2> Integer AutoIncrement 

Id_ Kategori < foreign key 3> Integer AutoIncrement 

Detail_Pelanggaran Varchar 50 

Status Integer AutoIncrement 

Bulan Date  
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3. Tabel Pengguna 

 
Tabel 4. 11 Tabel Pengguna 

Nama Tabel Tabel Pengguna 

Device Mobile dan website 

Fungsi Tabel Menyimpan username dan password yang digunakan 

untuk login kedalam aplikasi. 

Isi Tabel Pengguna 

Nama Tipe Data Panjang Data 

Id_User < primary key > Integer AutoIncrement 

NID_User Integer AutoIncrement 

Password Varchar 50 

Level Integer  

 

4. Tabel Master_Kategori 

 
Tabel 4. 12 Tabel Master Kategori 

Nama Tabel Tabel Master Kategori 

Device Mobile dan website 

Fungsi Tabel Menyimpan data kategori yang akan digunakan untuk 

standarisasi bobot pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan 

Isi Tabel Master Kategori 

Nama Tipe Data Panjang Data 

Id_Kategori < primary key > Integer AutoIncrement 
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Nama Tipe Data Panjang Data 

Kategori Varchar 255 

 

4.3 Implementation 

Tahap implementasi merupakan tahap yang menunjukkan hasil dari 

perancangan yang telah dilakukan sesuai dengan tahapan diatas. Berikut adalah 

hasil dari implementasi aplikasi pencatatan pelanggaran berbasis mobile. 

 
4.3.1 Implementasi Halaman Login 

Halaman login merupakan tampilan utama setelah user menunggu splash 

screen. Pada halaman ini user diminta untuk mengisi username dan password 

sesuai dengan tingkat user masing-masing.  

 

      

Gambar 4. 12 Halaman Login 
 

 
4.3.2 Implementasi Halaman Security 

Halaman Security adalah tampilan awal saat security berhasil login 

kedalam aplikasi. Pada tampilan ini sistem akan menampilkan pelanggaran 
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karyawan yang dilakukan pada hari tersebut. Pada tampilan ini security akan 

melakukan proses awal pencatatan dengan menekan tombol “Scan Barcode” atau 

“Gunakan No. KTP”. 

 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Security 
 
 

 
 

Gambar 4. 14 Tampilan saat user menekan tombol Gunakan NIK 
 
 

Pada gambar 18 menjelaskan bahwa ada sebuah alternatif lain disaat 

karyawan yang melakukan pelanggaran tidak membawa atau terjadi hal lain 

sehingga tidak bisa menyerahkan ID Card untuk di scan oleh security. 

 
4.3.3 Implementasi Halaman Scan Barcode 

Halaman scan barcode merupakan tampilan kamera, saat pertama kali 

menggunakan aplikasi sistem akan meminta akses kamera ponsel security tersebut. 
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Gambar 4. 15 Tampilan Kamera Saat Scan Barcode 
 

 
4.3.4 Implementasi Halaman Hasil Scan Barcode 

Halaman hasil scan barcode adalah halaman yang ditampilkan oleh sistem 

setelah sistem berhasil mendapatkan identitas karyawan sesuai inputan yang 

dilakukan oleh security. Tampilan ini merupakan tampilan validasi untuk 

menyesuaikan identitas yang ada pada sistem dan identitas asli karyawan yang 

melakukan pelanggaran. Dapat dilihat pada gambar 4.16 terdapat field nama yang 

terisi dengan “Muhammad Miftahul Hadi” dan field bagian yang terisi dengan 

“ACCOUNTING”, dari kedua field tersebut security dapat melakukan validasi 

keaslian identitas.  
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Gambar 4. 16 Halaman Hasil Scan Barcode atau Gunakan No. KTP 
 
 

Setelah security menginputkan pelanggaran karyawan dan memilih 

kategori pelanggaran sesuai dengan bobot kriteria yang ditentukan oleh PT. Bumi 

Menara Internusa, security dapat melakukan penyimpanan data dengan menekan 

button “TAMBAH”. Hasil dari penambahan tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.17. 
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Gambar 4. 17 Halaman Utama Saat Pelanggaran Berhasil Ditambahkan 
 

 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat data yang telah diinputkan oleh security 

berhasil ditambahkan dengan melihat pop-up dengan pesan “Pelanggaran Berhasil 

Ditambahkan”. 

 
4.3.5 Implementasi Halaman HRD dan Personalia 

HRD dan Personalia merupakan dua user yang berbeda namun memiliki 

tampilan aplikasi dan fungsionalitas yang sama. Kedua user ini hanya dapat 

melakukan filter dan melihat data karyawan yang telah melakukan pelanggaran. 
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Gambar 4. 18 Halaman Utama HRD dan Personalia 
 
 

Pada gambar 4.18 terdapat button “Pilih Tanggal” yang berfungsi untuk 

membuka kalender sehingga pengguna dapat memilih tanggal awal dan tanggal 

akhir sebagai range filter data yang akan dicari.  

 

 
 

Gambar 4. 19 Tampilan Saat Menekan Tombol Pilih Tanggal 
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Pada gambar 4.19 dapat dilihat kalender akan terbuka disaat HRD atau 

Personalia menekan button “Pilih Tanggal”, setelah tanggal awal selesai dipilih, 

value dari tanggal tersebut akan tampil pada kalimat “Tanggal Awal”, begitu juga 

dengan tanggal akhir. Setelah proses memilih tanggal selesai, user dapat menekan 

button “CARI” untuk mencari data sesuai periode yang telah ditentukan. 

 

 
 

     Gambar 4. 20 Tampilan Hasil Filter Tanggal 
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Gambar 4.20 menjelaskan bahwa aplikasi pencatatan pelanggaran akan 

menampilkan daftar pelanggaran yang dilakukan karyawan pada periode yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 
4.4 Testing  

Testing and Deployement membahas mengenai uji coba sistem yang telah 

dibuat dan dijalankan. Tujuan dari dilakukannya testing and deployment adalah 

untuk memastikan bahwa aplikasi pencatatan pelanggaran android berjalan sesuai 

dengan fungsionalitas yang ada. Berikut adalah hasil pengujian yang telah 

dilakukan. 

 
Gambar 4. 21 Hasil Testing 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Hasil  

Uji Coba Login Security 

1. Menginputkan 

username dan 

password dengan 

benar 

Username 

(01thes) dan 

password 

(01thes)  

 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi 

Login 

berhasil 

Uji Coba Login HRD dan Personalia 

1. Menginputkan 

username dan 

password dengan 

benar 

Username 

(01mifa) dan 

Password 

(01mifa) 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi 

Login 

berhasil 

Uji Coba Scan Barcode 

1. Melakukan scan 

barcode ID card 

karyawan yang 

Barcode 

karyawan 

Berhasil melakukan 

scan barcode dan 

Data 

identitas 

karyawan 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Hasil  

melakukan 

pelanggaran 

mendapatkan identitas 

karyawan 

2. Menyalakan flash 

pada ponsel saat 

melakukan scan 

barcode  

Flash ponsel Berhasil menyalakan 

flash pada ponsel 

security 

Flash 

menyala 

Uji Coba Input No. KTP 

1. Menginputkan 

No. KTP 

karyawan sebagai 

alternatif scan 

barcode 

No. KTP Berhasil 

menginputkan No. 

KTP dan 

mendapatkan identitas 

karyawan 

Data 

identitas 

karyawan 

Uji Coba Input Pelanggaran 

1.  Menginputkan 

pelanggaran 

karyawan 

Pelanggaran 

Karyawan 

Berhasil 

menginputkan 

pelanggaran karyawan 

pada field yang telah 

disediakan 

Data 

keterangan 

pelanggaran 

karyawan 

2. Memilih kategori 

pelanggaran  

Kategori 

pelanggaran 

Berhasil 

menambahkan 

kategori pelanggaran 

sesuai bobot 

pelanggaran yang 

terjadi 

Bobot 

pelanggaran 

berhasil 

ditambahkan 

3. Menambahkan 

pelanggaran yang 

telah diinputkan 

Data 

pelanggaran 

karyawan 

dan bobot 

pelanggaran 

Berhasil 

menambahkan 

pelanggaran kedalam 

database 

Data 

pelanggaran  

Uji Coba Input Tanggal Awal Dan Tanggal Akhir 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Hasil  

1. Menambahkan 

tanggal awal 

sebagai range 

pertama 

Tanggal awal Berhasil 

menambahkan tanggal 

awal 

Tanggal 

awal 

2. Menambahkan 

tanggal akhir 

sebagai range 

kedua 

Tanggal 

akhir 

Berhasil 

menambahkan tanggal 

akhir 

Tanggal 

akhir 

3. Mencari data 

pelanggaran 

berdasarkan 

tanggal awal dan 

tanggal akhir 

sebagai range  

Tanggal awal 

dan tanggal 

akhir 

Berhasil mencari data 

pelanggaran pada 

range telah ditentukan  

Daftar 

pelanggaran 

karyawan 

pada range 

yang telah 

ditentukan 

 

4.5 Deployment 

Pada tahap deployment dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah 

dimplementasikan serta dilakukan pengujian oleh user dari aplikasi pencatatan 

pelanggaran. Dengan implementasi serta testing application yang telah dilakukan 

pada tahap sebelumnya, aplikasi pencatatan pelanggaran dapat digunakan dan 

diserahkan kepada pihak PT. Bumi Menara Internusa untuk di unggah ke server PT. 

Bumi Menara Internusa. Aplikasi pencatatan pelanggaran yang telah di deploy akan 

dilakukan pengecekan ulang oleh kepala bagian EDP sebelum digunakan dalam 

pencatatan pelanggaran.
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi dan testing yang telah dilakukan dengan acuan 

analisis sitem pencatatan pelanggaran pada PT. Bumi Menara Internusa, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu Aplikasi Pencatatan Pelanggaran Mobile yang telah 

dibuat oleh penulis, dapat berjalan sesuai dengan fungsional yang telah dianalisis, 

uraian fungsi yang telah diimplementasikan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5. 1 Kesimpulan Testing 

No Fungsi Status Presentase  

1. Fungsi Login Berhasil 100% 

2. Fungsi Scan Barcode Berhasil 100% 

3. Fungsi Input No. KTP karyawan Berhasil 100% 

4. Fungsi Input Data Pelanggaran Berhasil 100% 

5. Fungsi View Data Pelanggaran Berhasil 100% 

 
 

Seluruh fitur yang ada dalam aplikasi berjalan dengan baik dan data yang 

diinputkan dapat disimpan dengan benar dalam database. Dengan adanya Aplikasi 

Pencatatan Pelanggaran Mobile diharapkan dapat membantu dalam mengurangi 

antrean serta lamanya waktu pencatatan yang dilakukan oleh security sebelumnya. 
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5.2 Saran  

Penulis menyarankan untuk mengembangkan aplikasi Pencatatan 

Pelanggaran Mobile seperti menambahkan user baru yaitu karyawan, dengan fitur 

reminder ID Card karyawan. Fitur ini memiliki fungsi untuk melihat status dari ID 

Card karyawan tersebut sudah kembali atau masih ditahan oleh personalia. Penulis 

mengamati adanya karyawan yang lupa untuk mengambil ID Card setelah selesai 

bekerja, sehingga keesokan harinya karyawan tersebut masuk kedalam perusahaan 

tanpa menggunakan ID Card dan dapat dikenakan pelanggaran lagi. Penulis 

berharap fitur ini dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan karyawan. 
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