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ABSTRAK 

 

PT Remco Palembang adalah pabrik yang memproduksi  crumb rubber atau karet 

remah dengan standar Indonesia rubber (sir) yang beralokasi di Jalan Ki. Kemas 

Rindo  RT. 20  kelurahan Ogan  baru, kecamatan kertapati kotamadya Palembang, 

propinsi sumatera selatan. PT Remco mengalami kendala dari segi 

ketidakteraturan untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan memulihkan 

data yang diperlukan  perusahaan tentang sumber daya manusia aktivitas personil 

dan karakteristik organisasi, serta dalam hal pelaporan yang tidak efisien.Proses 

perekrutan masih dilakukan oleh pengawas lapangan dengan melakukan 

penambahan karyawan baru  Penelitian ini bertujuan untuk membangun Human 

Resource Information System PT. Remco Palembang  yang akan mengelola SDM 

yang ada, mulai dari proses perekrutan hingga berhenti kerja serta memberikan 

informasi mengenai karyawan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Menerapkan 6 output tahapan 

HRIS. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu waterfall. Alat bantu 

analisis dan perancangan yang digunakan yaitu Data Flow Diagram (DFD) serta 

perancangan database menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Bahasa 

pemrograman yang digunakan yaitu Hypertext Preprocessor (PHP) serta database 

menggunakan MySQL, Metode pengujian menggunakan Blackbox testing. 

Diharapkan sistem dapat membantu kegiatan  sumber daya manusia. 

 

 

Kata kunci: Human Resource Information System, Waterfall, Pemrograman 

PHP, Data Flow Diagram (DFD). 
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ABSTRAK 

 

PT Remco Palembang is a factory producing crumb rubber or rubber crumb with 

standard Indonesia rubber (sir) which is located at Ki Street. Kemas Rindo RT. 20 

new Ogan urban villages, kertapati municipality of Palembang, southern 

sumatera province. PT Remco is experiencing difficulties in terms of irregularities 

to collect, store, maintain and recover the company's required data on human 

resources of personnel activities and organizational characteristics, as well as in 

the case of inefficient reporting. The recruitment process is still carried out by 

field supervisors by adding new Research staff This aims to build Human 

Resource Information System PT. Remco Palembang which will manage the 

existing human resources, starting from the recruitment process to stop work and 

provide information about employees. The research method used is qualitative 

research method with data collection method that is observation, interview, 

literature study, and documentation. Apply 6 outputs of the HRIS stage. System 

development method used is waterfall. Analysis and design tools used are Data 

Flow Diagrams (DFD) and database design using Entity Relationship Diagram 

(ERD). The programming language used is Hypertext Preprocessor (PHP) as 

well as database using MySQL, Test method using Blackbox testing. It is expected 

that the system can help human resource activities. 

 

Keywords:Human Resource Information System, Waterfall, PHP 

Programming, Data Flow Diagram (DFD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan tenaga  kerja dalam  menjalankan kegiatan usaha mereka seperti 

menyusun dan mengolah data-data yang bersifat rill ke dalam sebuah sistem yang 

terkomputerisasi, yang tak lepas dari peranan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

handal. 

SDM adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu perusahaan untuk 

mencapai  tujuan yang diharapkan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM  dipekerjakan di sebuah 

organisasi adalah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut. 

Suatu perusahaan memerlukan SDM untuk kegiatan operasionalnya.Semakin 

besar suatu perusahaan,  maka diperlukan cara untuk mengatur SDM yang ada. 

Jika pengaturan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan 

ketidakteraturan informasi yang dihasilkan mengenai sumber daya. 

Banyak perusahaan sekarang ini dalam hal  pencatatan/ pengarsipan untuk 

masing-masing data karyawan masih dilakukan dengan cara manual. Dengan kata 

lain menggunakan metode pengarsipan dalam bentuk buku/ kertas,  sehingga 

butuh waktu yang lama untuk melakukan pencarian data. 

Banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat membutuhkan sistem 

berbasis komputer yang dapat menjembatani pekerjaan dengan cepat. Semakin   



 
 

2 
 

baik sistem informasi yang dimiliki perusahaan maka akan semakin efektif hasil 

dari pengolahan data dan menunjang kinerja dari SDM. 

Menurut McLeod (2001: 524) Suatu sistem yang berbasis komputer yang 

berfungsi dalam pengorganisasian tata kelola dan tata  laksana manajemen SDM 

di perusahaan agar dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang 

menyediakan informasi yang diperlukan merupakan salah satu sistem informasi 

terpenting di dalam perusahaan yang di sebut Human Resource Information 

System (HRIS) . 

 Objek penelitian ini dilakukan di PT Remco yang bergerak di bidang 

pengolahan karet. Dalam mengolah data SDM nya belum memiliki sistem yang 

terkomputerisasi. Proses perekrutan masih dilakukan oleh pengawas lapangan 

dengan melakukan penambahan karyawan baru  (Lampiran 1) lalu diumumkan 

daftar nama yang dicalonkan, lalu akan di seleksi berkas yang pelamar  

kumpulkan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dengan begitu butuh waktu yang 

lama bagi pengawas untuk mencari calon karyawan. Pengolahan informasi 

kepegawaian pada PT.Remco sudah terkomputerisasi artinya data-data yang 

mengenai kepegawaian sudah berada di dalam suatu komputer dalam Microsoft 

Excel,  namun aplikasi tersebut masih kurang optimal karena aplikasi tersebut 

hanya menjadi tempat penyimpanan data pegawai yang  meliputi nama pekerja, 

bagian divisi, masa kerja dan data upah. Tetapi dalam bentuk fisiknya, data surat 

kesepakatan kerja dan data produksi kesemuanya itu disimpan di dalam map dan 

dimasukan di lemari kaca. Apabila pimpinan dan bagian divisi yang lain 

memerlukan data-data tersebut akan mengalami kendala dari segi ketidakteraturan 
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untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan memulihkan data yang 

diperlukan oleh  perusahaan tentang aktivitas personil sumber daya manusia dan 

karakteristik organisasi, serta dalam hal pelaporan yang tidak efisien.(Lampiran 2) 

       Oleh karena itu dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia  

diharapkan dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat untuk mengontrol 

segala aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia karena 

dengan sistem yang baik dan terstruktur akan memberikan informasi SDM yang 

berkualitas terutama mengenai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia.  

   Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, maka peneliti mengambil judul 

skripsi “Human Resource Information System PT.Remco Palembang Berbasis 

Web”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

     Adapun rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan uraian latar 

belakang adalah bagaimana membangun Human Resource Information System 

PT. Remco Palembang  Berbasis Web untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan secara 

cepat dan tepat? 
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1.2.2 Batasan Masalah      

  Agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari topik, maka masalah 

akan dibatasi pada: 

1. Objek penelitian dilakukan di PT Remco Palembang. 

2. Sistem Infromasi yang dibangun berbasis web. 

3. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall. 

4. Menyajikan informasi yang berhubungan dengan perekutan dan penerimaan 

pelatihan, manajemen data, penghentian dan administrasi tunjangan.   

5. Menerapkan 6 output tahapan HRIS. 

6. Tidak membahas masalah keamanan sistem. 

 

1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

           Penelitian bertujuan untuk membangun Human Resource Information 

System PT. Remco Palembang  Berbasis Website yang akan mengelola SDM yang 

ada, mulai dari proses perekrutan hingga berhenti kerja serta memberikan 

informasi mengenai karyawan tersebut. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dari penelitian ini yaitu 

dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam membangun Human Resource 

Information System  Palembang. 
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2. Manfaat bagi Perusahaan  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 

a. Memudahkan dan mempercepat dalam mendapatkan informasi yang akurat 

mengenai pelamar dan karyawan.  

b. Dapat meminimalisasi adanya kesalahan dalam penginputan data yang 

dilakukan secara konvensional. 

c. Membantu dalam meningkatkan kinerja bagian HRD. 

1.4  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu 

tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan makna penelitian diatas, penelitian 

juga dapat diartikan sebagai usaha/kegiatan yang mempersyaratan keseksamaan 

atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana 

sasaran itu adanya. (Narbuko dan Achmadi, 20012:3) 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di PT.Remco yang beralamat di Jalan Kemas Rindo 

Kecamatan Kertapati Kelurahan Ogan Baru Kota Palembang. 

1.4.2 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013,2), metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Menurut Sugiyono (2013,7-9), metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai 

metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode 

postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini 
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disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni 

(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di 

lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 

disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif.      

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menelliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) diamana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan pengertian diatas 

maka teknik penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 

1.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Kartono (1980:142 dalam Zulfikar 2014:106), observasi adalah studi 

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selain itu menurut Jogiyanto (2008:89), 

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 
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dengan cara mengamati langsung obyek datanya.  Pengamatan langsung terhadap 

alur proses yang sedang berjalan pada PT.Remco Palembang untuk memperoleh 

informasi yang nantinya akan diolah ke dalam Human Resource Information 

System PT.Remco Palembang 

2. Wawancara 

Menurut Budiyono (2003:52), mengatakan bahwa metode wawancara 

(disebut pula interview) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 

percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subyek penelitian 

atau responden atau sumber data. Kegiatan wawancara dilakukan dengan bagian 

HRD PT. Remco Palembang beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 

3. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 

2003:111).  Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-

sumber lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

4. Dokumentasi 

Menurut Margono (1997:187), dokumentasi merupakan mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, 

teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen yang 

diperlukan antara lain terkait objek penelitian. 
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1.4.4 Metode Pengembangan Sistem 

           Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah metode air 

terjun (waterfall). Model air terjun (waterfall) disebut juga siklus hidup klasik 

(Classic Life Cycle), dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan 

berurutan (sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem/ perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang 

dihasilkan (Pressman, 2012 : 46). 

 

1.5       Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui sistematika penulisan, maka dibagi 

menjadi beberapa bab yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, 

metodologi   penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan konsep dasar dan pengertian yang  berkenaan  

dengan    penelitian yang dilakukan, beserta teori-teori mendasar baik 

secara umum maupun khusus dari masalah yang diteliti. 
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 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

              Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organiasi, struktur organisasi, 

jabatan tugas dan wewenang, visi dan misi organisasi, serta analisis 

sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem, pemodelan dan 

perancangan sistem yang dibangun berdasarkan dengan metode 

penelitian yang digunakan. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan 

pembahasan   tentang sistem yang dibangun. 

 BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab- bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat 

memberikan pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Ayat Al-Quran Tentang Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan 

seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan 

Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk 

kemaslahatan umat manusia Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam 

ayat QS. Al-Jatsiyah:13. 

َك َ رََّخسَ  َم سَا يََّ اَّ  َُّْ َ تا وَ ََ َيف ُا  َْ اَّ َِ ُ سَا ج  ََّ َِّ جَك  َِّ ُ ُ سَا ج فميَّ ََّ  ََ قَّ  َّتا مَّوم َِّ  

١٣   ََّ ِ َّتمقا  َّْنَُّ

Artinya : “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang berpikir.” 

Allah berfirman: 

قُلِ  لُوا   وه ى  ٱۡعمه يهره ُ فهسه رهُسولُهُ  ٱّلَله لهُكۡم وه مه ٰلِمِ  ِمُنونه  ٱلُۡمؤۡ وه  ۥعه ونه إِلهٰى عه َدُ ُتره ۡيبِ  وهسه  ٱۡلغه

ِ وه  ة ٰده هه لُونه  ٱلَشه ا ُكنُتۡم تهۡعمه ُينهَبِئُُكم بِمه   ٥٠١فه

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu akan 
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dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-

Taubah:105). 

Dalam konteks sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena 

itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, Untuk 

mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang 

pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada seperti dijelaskan 

dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 13. Allah berfirman dalam surat QS. At-Taubah ayat 

105 Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak nabi yang pertama, Adam 

Alaihi Salam sampai nabi yang terakhir, Muhammmad SAW. Perintah ini tetap 

berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan 

seseorang.Pihak pengembang harus memiliki ilmu yang mampu untuk 

membangun sistem informasi sumber daya manusia agar menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan 

secara cepat dan tepat. 

2.2   Teori Yang Berhubungan Sistem Secara Umum 

           Pemahaman tentang konsep Sistem Informasi dapat dimulai dari mengetahui 

definisi dari bagian-bagian yang merupakan kesatuan dari Sistem Informasi, 

seperti data, sistem, informasi, dan sistem informasi. 

2.2.1  Data         

 Berbagai definisi tentang data yang dikutip dari beberapa sumber yang dapat 

dilihat pada tabel 2.1 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang data. 
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Tabel 2.1 Defenisi Data 

 

Sumber Defenisi 

(Laundon dan 

laundon, 2015:16) 

Data (data) dapat diartikan sebagai kum pulan fakta 

mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi 

dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya, 

sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang 

dapat dimengerti dan digunakan manusia. 

(Taufik, 2013:15) Data adalah representasi dari fakta atau gambaran 

mengenai suatu objek kejadian. 

(Sutabri, 2012:2) Data adalah bahan mentah yang diproses untuk 

menyajikan informasi. 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Data adalah bahan mentah atau gambaran yang diproses untuk menyajikan 

informasi. 

2.2.2  Sistem 

Berbagai definisi tentang sistem yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada tabel 2.2 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

sistem. 

Tabel 2.2 Defenisi Sistem 

 

Sumber Defenisi 

(Pratama, 2014:7) Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung 
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untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. 

(Sutabri, 2012:3) Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 

atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel 

yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu. 

(Nugroho, 2010:17) Sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok 

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencapai suatu tujuan. Hal pertama yang 

perlu diperhatikan dalam suatu sistem adalah 

elemen-elemennya. Tentunya setiap sistem 

memiliki elemen-elemennya sendiri, yang 

kombinasinya berbeda antara sistem yang satu 

dengan sistem yang lain. Namun demikian, susunan 

dasarnya tetap sama. 

 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur, elemen-elemen, yang 

membentuk satu kesatuan, saling bertintegrasi, dan teringrasi satu dengan lain 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2.3 Informasi 

Berbagai definisi tentang informasi yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada tabel 2.3 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

Informasi. 
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Tabel 2.3 Definisi Informasi 

Sumber Defenisi 

(Pratama, 2014:9) Informasi merupakan hasil pengolahan data dari 

satu atau berbagai sumber, yang kemudian diolah, 

sehingga menghasilkan nilai, arti, dan manfaat. 

(Sutabri, 2012:1) Menurut Gordon B. Davis menjelaskan informasi 

adalah data yang telah diproses ke dalam suatu 

bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan 

mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan 

saat itu atau keputusan mendatang. 

(Sutarman, 2012:14) Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang 

diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga 

mereka mempunyai arti bagi si penerima. 

 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

informasi adalah data yang telah diolah atau diproses menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya sehingga dapat dijadikan sebuah keputusan. Kualitas 

suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu : informasi harus akurat 

(accurate), tepat waktu (timelines), dan relevan (relevance) (Sutabri, 2012:41). 

Berikut penjelesan kualitas informasi : 

1. Akurat (accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.  
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2. Tepat waktu (timeline) 

Informasi yang datang pada si penerima tida boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. 

3. Relevan (relevance) 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi 

informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda. 

2.2.4    Sistem Informasi 

 Berbagai definisi tentang sistem informasi yang dikutip dari beberapa 

sumber yang dapat dilihat pada tabel 2.4 untuk memberikan penjelasan lebih 

lanjut tentang sistem informasi. 

Tabel 2.4 Defenisi Sistem Informasi 

 

Sumber Defenisi 

(Pratama, 2014:9) Sistem Informasi merupakan empat gabungan bagian 

utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup 

perangkat lunak (software), perangkat keras 

(hardware), infrastruktur, dan sumber daya manusia 

(SDM) yang terlatih. 

(Sutabri, 2012:46) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 
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kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

(Nugroho, 2010:17) Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

integrasi antara orang, data, alat dan prosedur yang 

bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, di 

dalam sistem informasi terdapat elemen orang, data, 

alat dan prosedur atau cara. 

 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sistem informasi adalah kumpulan elemen-elemen dan prosedur yang bekerja 

sama dalam mencapai tujuan tertentu. 

2.3 Human Resource Information System    

       Setiap organisasi  khususnya perusahaan memerlukan data yang bersifat rill 

dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam 

sebuah sistem informasi.Salah satu sistem informasi yang terpenting pada 

perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia / Human 

Resource Information System (SISDM/HRIS) (McLeod, 2012 : 289). 

2.3.1 Pengertian Human Resource Information System   

                   Human Resource information System (HRIS) adalah program aplikasi 

komputer yang mengorganisir tatakelola dan tatalaksana manajemen SDM di 

perusahaan guna mendudukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut 

dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai  informasi yang 

diperlukan. (McLeod,2001:524).   
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2.3.2   Kegiatan utama SDM                                                                                               

HRIS memiliki  empat kegiatan utama  yaitu: 

1. Perekrutan dan penerimaan (Recruiting and Hiring). SDM membantu  

menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti 

perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi 

praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan 

yang sesuai. 

2. Pendidikan dan Pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat 

mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. 

3. Manajemen Data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan 

pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemakai. 

4. Penghentian dan Admistrasi Tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh 

perusahaan mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM 

mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. 

(McLeod, 2012 : 276). 

2.3.3 Model HRIS 

    Model HRIS dilihat dari input, process dan output. Input HRIS terdiri atas 3  

subsistem yaitu : 

1. Sub Sistem SIA (Sistem informasi Akuntansi).SIA menyediakan data 

akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari 

sumber daya personil baik keuangan maupun non keuangan. 
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2. Sub Sistem Penelitian Sumber Daya Manusia. Berfungsi untuk mengumpulkan 

data melalui proyek penelitian khusus. Contoh : Penelitian Suksesi 

(successsion study), Analisis dan Evaluasi Jabatan (Job Analysis dan 

Evaluation), Penelitan Keluhan (Grievance Studies) 

3. Sub Sistem Intelijen Sumber Daya Manusia. Berfungsi mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan 

yang meliputi  

a. Intelijen Pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang  

membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. 

b. Intelijen Pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan 

asuransi yang memberikan tunjangan pegawai, dan lembaga penempatan 

lulusan universitas serta agen tenaga kerja berfungsi sebagai sumber 

pegawai baru. Para pemasok menyediakan data dan informasi yang 

memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekutan dan 

penerimaan.  

c. Intelijen Serikat Pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi 

yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan 

perusahaan. 

d. Intelijen Masyarakat Global. Masyarakat global menyediakan informasi 

yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan 

rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala 

lokal, nasional dan internasional, dan mengintegrasikan pegawai yang ada 

kedalam komunitas lokalnya. 
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e. Intelijen Masyarakat Keuangan. Masyarakat keuangan memberikan 

data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. 

f. Intelijen Pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan 

dan keahlian yang sangat khusus, seperti industri komputer, sering terjadi 

perpindaha pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain.Beberapa 

persuhaan memandang pesaing mereka praktek personalia pesaing, dan 

mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. (McLeod, 

2001: 282). 

2.3.4 Output HRIS terdiri atas 6 subsistem yaitu : 

1. Subsistem Perencanaan Kerja.Merupakan informasi yang dibutuhkan oleh 

manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka 

pendek dan jangka panjang.Informasi ini meliputi infomasi untuk analisis 

perputaran tenaga kerja (turnover), anggaran biaya tenaga kerja dan 

perencanaan tenaga kerja itu sendiri. 

2. Subsistem Perekutan. Merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-

informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan 

wawancara, perekutan dan analisis rekruitmen. 

3. Subsistem Manajemen Angkatan Kerja. Merupakan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi.  

Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi 

kerja,evaluasi karir, relokasi jabatan, suksesi dan kedisplinan. 
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4. Subsistem Tunjangan. Merupakan informasi tentang penggajian dan 

kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan 

bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. 

5. Subsistem Benefit. Meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. benefit 

berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan 

dengan kinerja karyawannya, sedang benefit lebih ke manfaat tambahan yang 

diterima karyawan seperti dana pensiun.  

6. Subsistem Pelaporan Lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan 

dengan keluhan- keluhan kecelakaan selama kerja kesehatan karyawan dan 

lingkungan kerjanya.( McLeod, 2001 : 45). 

2.3.5 Kelebihan HRIS          

          Ketika perusahaan mempunyai Human Resource Information System 

(HRIS)  

1. Memudahkan dalam Memeriksa kapasitas karyawan-karyawan guna mengisi 

kekosongan pada suatu bagian/jabatan. 

2. Guna Menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas 

pekerjaan yang  mempunyai tingkat perputaran, pemecatat, ketidakhadiran, 

kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. 

3. Pedoman untuk   recruitment,  seleksi,  pelatihan,  dan pengembangan 

karyawan  agar tidak salah dalam memposisikan karyawan /right man in the 

right place. 

4. Mempermudah dalam sistem Perencanaan dan pengembangan karyawan 

untuk sistem karirnya. 
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5. Memudahkan sistem pelaporan terkait masalah sistem kompensasi karyawan 

yang menyangkut masalah sistem gaji serta benefit lain yang diperoleh 

karyawan. 

6. Sebagai acuan penilaian   kebutuhan   pelatihan karyawan   untuk  

 menganalisis   kerja   individu   dan menentukan   karyawan-karyawan  mana 

 yang  memerlukan  pelatihan  lebih lanjut. (www.kompasiana.com). 

  2.3.6 Kekurangan HRIS  

            Sebuah HRIS juga bisa menjadi masalah untuk usaha kecil. Jika perusahaan 

yang tidak cukup besar untuk memiliki spesialis sumber daya manusia yang 

berdedikasi teknologi. Beberapa kelamahan HRIS melibatkan kesalahan manusia 

selama memasukan informasi.Serta teknologi yang mahal untuk memperbarui 

sistem dan aplikasi yang mendukung untuk sumber daya manusia. Dengan biaya 

yang mahal untuk menyewa seseorang spesialis HRIS mungkin jauh di atas gaji 

yang diterima oleh spesialis teknologi komputer.( www.kompasiana.com). 

 

  2.4 Web 

        Web dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu web statis dan web dinamis 

(Kadir, Abdul 2014:327).  

1. Web Statis  

Web statis adalah aplikasi web yang berisi atau menampilkan informasi-

informasi  yang sifatnya statis (tetap). Disebut statis karena pengunjung tidak 

dapat berinteraksi dengan web tersebut. Pada web statis pengunjung hanya 

dapat melihat isi dokuman pada halaman web. Web statis biasanya 

menggunakan pemrograman web HTML dan tidak memiliki database.  

http://www.kompasiana.com/
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2. Web Dinamis  

Web dinamis adalah aplikasi web yang menampilkan informasi serta dapat 

berinteraksi dengan pengunjung dengan menggunakan form sehingga dapat 

mengolah informasi yang ditampilkan. Web dinamis biasanya menggunakan 

pemrograman web PHP dan memiliki database untuk menyimpan informasi, 

seperti MySQL. 

2.5 Teori Yang Berhubungan Dengan Alat Bantu Pemodelan 

      Dalam melakukan penelitian ini, menjadi sangat penting untuk mengetahui 

tools yang digunakan untuk dapat menyajikan sistem yang dibangun dengan 

bagan alir atau flowchart, dan Diagram Arus Data atau Data Flow Diagram yang 

digunakan untuk pemodelan dengan sistem dengan pemrograman terstruktur. 

       Pemrograman terstruktur adalah konsep atau paradigma atau sudut pandang 

pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi-fungsi atau 

prosedur-prosedur yang dibutuhkan program komputer (Rosa A.S & M. 

Shalahuddin, 2015:62).  

2.5.1 Flowchart 

   Berbagai definisi tentang flowchart yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada tabel 2.5 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

flowchart 

 

 

 

 



 
 

23 
 

Tabel 2.5 Definisi Flowchart 

 

 

 

Sumber Defenisi 

Romney dan Steinbart 

(2014:67). 

Bagan Alir (Flowchart)  adalah tehnik analitis 

bergambar yang digunakan untuk menjelaskan 

beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, 

ringkas, dan logis. 

Nugroho (2010:116). Flowchart disebut juga sebagai bagan alir. Diagram 

arus ini bertujuan menggambarkan aliran sistem 

informasi. Flowchart memiliki berbagai notasi yang 

digunakan untuk menggambarkan sistem. 

Rachmat (2010:15). Flowchart adalah alur pemikiran yang 

dituangkan ke dalam bentuk gambar/simbol  

 

   Dari berbagai uraian pada tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

flowchart adalah alur pemikiran yang dituangkan ke dalam bentuk gambar/simbol 

(chart) yang menunjukkan terhadap aliran (flow) dari proses terhadap data.Berikut 

merupakan simbol bagan alir program  : 

Tabel 2.6 Tabel Simbol bagan alir program 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Input/output Digunakan untuk mewakili data 

input/ouput  

2  Proses  Digunakan untuk mewakili suatu 

proses 
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3  Garis alir 

(flow lines 

symbol) 

Digunakan untuk menunjukan 

arus dari proses 

4  Penghubung Menunjukkan sambungan dari 

bagan alir yang terputus di 

halaman yang masih sama atau 

di halaman lainnnya 

5  Keputusan Digunakan untuk suatu 

penyeleksian kondisi di dalam 

program 

6  Proses 

terdefinisi 

Menunjukkan suatu operasi yang 

rinciannya ditunjukkan di tempat 

lain 

7  Persiapan Digunakan untuk memberi nilai 

awal suatu besaran 

8  Titik terminal Menunjukan awal dan akhir dari 

suatu proses 

Sumber : Jogiyanto (2005:802). 
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2.5.2 DFD (Data Flow Diagram) 

           Berbagai definisi tentang Data Flow Diagram yang dikutip dari 

beberapa sumber yang dapat dilihat pada tabel 2.7 untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut tentang Data Flow Diagram. 

Tabel 2.7 Defenisi Data Flow Diagram 

 

 

Sumber Defenisi 

Rosa dan 

Shalahuddin (2015:70). 

 

Data Flow Diagram  (DFD) adalah representasi 

grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 

transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai 

data yang mengalir dari masukan (input) dan 

keluaran (output). 

Bahra (2013:64). Data Flow Diagram  (DFD) merupakan model 

dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem 

ke modul yang lebih kecil. 

Pressman 

(2012:364). 

Diagram Aliran Data atau Data Flow Diagram 

(DFD) adalah sebuah teknis grafis yang 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi 

yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input 

menjadi output. 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Data Flow Diagram adalah pemodelan proses yang mengambarkan sistem ke 

modul yang lebih kecil. 
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Didalam DFD terdiri dari 3 Diagram yaitu (Bahra, 2013:64)  : 

1. Diagram Konteks Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu 

proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks 

merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke 

sistem atau output dari sistem.  

2. Diagram Nol/Zero (Overview Diagram)Diagram nol adalah diagram yang 

mengambarkan proses dari data flow diagram.diagram nol memberikan 

pandangan secara menyeluruh  mengenai sistem yang ditangani, menunjukkan 

tentang fungsi-fungsi atau proses yang ada, aliran data, dan eksternal entity. 

3. Diagram Rinci (Level Diagram) 

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam 

diagram zero  atau diagram level. 

Berikut tabel simbol-simbol DFD (A, Rosa S, dan Shalahuddin, M, 2015:69) : 

Tabel 2.8 Simbol DFD 

Keterangan Simbol Gane and Sarson 

Proses  

 

 

 

 

Data flow 

(Arus Data) 

 

 

 

 

Nama 
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Data Store 

(Simpanan Data) 

 

 

 

 

Entitas / Kesatuan 

Luar / Source 

 

 

 

 

 

 Sumber : A, Rosa S, dan Shalahuddin, M (2015:69). 

2.5.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 

  Berbagai definisi tentang Entity Relationship Diagram yang dikutip dari 

beberapa sumber yang dapat dilihat pada tabel 2.9 untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut tentang Entity Relationship Diagram. 

Tabel 2.9 Definisi Entity Relationship Diagram 

 

\ 

Sumber Defenisi 

Rosa dan 

Shalahuddin (2015:50). 

 

ERD dikembangkan berdasarkan teori 

himpunan dalam bidng matematika. ERD 

digunakan untuk pemodelan basis data relasional. 

Indrajani (2014:273). Entity Relation Modelling adalah sebuah 

pendekatan top-bottom dalam perancangan basis 

data, yang dimulai dengan mengidentifikasi data-
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data terpenting yang disebut dengan entitas, dan 

hubungan antara entitas-entitas taersebut yang 

menggambarkan dalam suatu model. 

Pressman (2012:353). ERD adalah notasi yang digunakan untuk 

melakukan aktivitas pemodelan data. 

 

Dari berbagai uraian pada tabel 2.9 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

ERD adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk mengambarkan 

data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut. 

2.6    Alat Bantu Aplikasi yang Digunakan 

Alat bantu yang digunakan yaitu Notepad++, PHP (Hypertext 

Preprocessor), MySQL, dan XAMPP supaya mampu membangun pembuatan 

sistem sesuai dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan teori yang akan 

digunakan: 

2.6.1  Hypertext Processor (PHP) 

 Berbagai definisi tentang PHP yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada tabel 2.10 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

PHP. 

Tabel 2.10 Defenisi PHP 

1.  

Sumber Defenisi 

Betha (2012:4). PHP merupakan secara umum dikenal sebagai 

bahasa pmrograman scrip- scrip yang membuat 

dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi 
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di sever web, dokumen HTML yang dihasilkan dari 

suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat 

dengan menggunakan editor teks atau editor 

HTML. Dikenal juga sebagai bahasa pemrograman 

server side. 

M. Rudiyanto Arief 

(2011:43). 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah 

bahasa server-side scripting yang menyatu dengan 

HTML untuk membuat halaman web yang dinamis.  

Kurniawan (2010:2). Menurut kamus computer, PHP adalah bahasa 

pemrograman untuk dijalankan melalui halaman 

web, umumnya digunakan untuk mengolah 

informasi di internet.  

      

Dari berbagai uraian pada tabel 2.10 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pmrograman scrip- scrip 

yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di sever web, 

dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang 

dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML.  

      

2.6.2  MySQL  

 Berbagai definisi tentang MySQL yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada tabel 2.11 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

MySQL. 
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Tabel 2.11 Defenisi MySQL 

1.  

Sumber Defenisi 

Nugroho (2014 : 31). 

 

MySql adalah sofware atau program aplikasi 

database, yaitu sofware yang dapat dipakai untuk 

menyimpan data berupa informasi, teks dan juga 

angka.  

Sadeli (2014:10). MySQL adalah database yang menghubungkan 

script php menggunakan perintah query dan escaps 

character yang sama dengan php. 

Raharjo (2011:21). 

 

MySQL merupakan software RDBMS (atau 

server database) yang dapat mengelola database 

dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam 

jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user 

(multi-user), dan dapat melakukan suatu proses 

secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

      

Dari berbagai uraian pada tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa pengertian MySQL 

adalah perangkat lunak yang dipakai untuk menyimpan data berupa informasi, 

teks dan juga angka dan dapat menghubungkan script php. 

2.6.3 XAMPP 

         XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. 

XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung 
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instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu 

kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support 

(PHP 4 dan PHP 5) dan beberapa module lainnya. (Februariyanti dan Eri, 

2012:129).         

 Menurut Bunafit Nugroho (2015:4-5), saat menginstall program XAMPP 

menggunakan folder standar yang disarankan, maka hasil instalasi akan diletakkan 

pada folder C:Xampp. Dengan menggunakan fasilitas Windows Explorer. Di 

bawah folder utama xampp, terdapat beberapa folder penting yang perlu 

diketahui. Untuk memahami setiap fungsinya, Anda dapat melihat penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Apache : Folder utama dari Apache Webserver. 

2. Htdocs : Folder C:\xampp\htdocs dipakai untuk menyimpan data-data 

latihan web yang akan Anda buat, baik PHP maupun HTML biasa. 

Pada folder ini, semua program latihan dan proyek akan disimpan, 

dari folder tersebut programnya dapat dijalankan lewat browser 

dengan mengetik alamat http://localhost/.  

3. Mysql : Folder utama untuk database MySQL server. Di dalamnya 

terdapat sub folder data (lengkapnya; C:\xampp\mysql\data) untuk 

menyimpan semua nama database, sub folder bin yang berisi tools 

klien dan server MySQL. 

4. Php : Folder utama untuk program kompailer PHP 

 

 

http://localhost/
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2.7  Metode Pengembangan Waterfall 

   Menurut Pressman (2012 : 46). Model air terjun (waterfall) kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratakan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan 

berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, kontruksi serta 

penyerahan sistem/perangkat lunak  ke para pelanggan/pengguna, yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 

yaitu terdapat pada gambar 2.1 : 

 

Sumber : Pressman, 2012:46 
Gambar 2.1 Model Waterfall 

       Gambar 3, menampilkan serangkaian tahapan pengembangan dengan 

penjelesan mengenai tahapan pada metode yang digunakan pada penelitian, yaitu: 

1. Analisa kebutuhan 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian wawancara atau studi 

literature sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari 
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user sehingga kan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-

tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 

dengan keinginan user dalam pembutan sistem. Dokumen ini lah yang akan 

menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman. 

2. Desain sistem 

     Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti, DFD  (Data Flow Diagram), diagram hubungan 

entitas ERD (Entity Relationship Diagram) serta struktur dan bahasa data. 

3. Penulisan kode program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang dikenali oleh komputer dilakukan oleh programmer yang 

akan meterjemahkan dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam arti penggunaan 

komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai 

maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan 

testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan 

kemudian bisa diperbaiki. 

4. Pengujian program 

    Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 
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kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna. 

5. Penerapan program dan pemeliharaan 

   Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan atau pengguna 

pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dikarenakan 

mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 

lingkungan (peripheral atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.8 Teori Pengujian Yang Akan Digunakan 

          Menurut Pressman (2012:597), Pengujian merupakan bagian yang penting 

dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk 

menjamin kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Tujuan 

dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun 

memiliki kualitas handal. Pengujian perangkat lunak ini menggunakan  metode 

pengujian black-box. Pengujian black-box ini tidak perlu tahu apa yang 

sesungguhnya terjadi dalam sistem atau perangkat lunak, yang diuji adalah 

masukan serta keluarannya. Dengan berbagai masukan yang diberikan, apakah 

sistem atau perangkat lunak memberikan keluar seperti yang kita harapkan atau 

tidak.        

 Kasus uji yang dibuat untuk melakukan Black-Box Testing harus dibuat 

dengan kasus benar dan kasus dalah, misalkan untuk kasus proses login maka 

kasus uji yang dibuat adalah : 
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a. jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang benar 

b.  jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang salah, misalnya nama pemakai benar tapi kata sandi 

salah, atau sebaliknya, atau keduanya salah.  

 

2.9 Tinjauan Pustaka  

 Beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan  Human Resource 

Infromation System yang berasal dari penelitian-penelitian yang telah 

dilaksanakan sebelumnya yang terdiri dari 5 jurnal dan 1 skripsi dapat dilihat pada 

Tabel 2.12. 
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Tabel 2.12 Tinjauan Pustaka 

No 

 

Nama Judul Tahun Isi 

1 Jimmy  

 

Pengaruh Sistem Informasi 

SDM Terhadap Kinerja 

Karyawan DI PT. Rabbani 

Bandung 

2016 Penelitian ini dilakukan di PT Rabbani, untuk mendapatkan penyebab 

kecenderungan penurunan kinerja karyawan. Hal ini diduga 

diakibatkan oleh permasalahan sistem informasi SDM sehingga 

mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode survei yang bersifat eksploratif 

dengan menggunakan Stuctural Equaltion Modeling SEM-PLS. 

Sample dalam penelitian sebanyak 36 orang karyawan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan sistem informasi SDM berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  
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2 Ariandi 

 

 

Evaluasi Dampak Aplikasi 

Human Resource 

Information System (HRIS) 

Terhadap Peningkatan 

Aktivitas Pengurusan 

Jenjang Akademik Dosen 

Dengan Metode Unified 

 Theory of Acceptance and 

 Use of Technology (Utaut)  

 

2014 Dalam penerapan teknologi di institusi perguruan tinggi,dibutuhkan 

kepraktisan dalam segala hal,termasuk penerapan pada sistem Human 

Resource Development dan Human Resource of Information System 

(HRIS). Implementasi aplikasi HRIS diperguruan tinggi Universitas 

Bina Darma ditujukan untuk menciptakan pengurusan jenjang 

akademik dosen agar proses yang dilakukan mudah, efisien,praktis 

dan cepat.Dari pemanfaatan implementasi aplikasi HRIS terhadap 

pengurusan jenjang akademik dosen universitas binadarma, dilakukan 

analisis dengan metode UTAUT untuk melihat dampak implementasi 

aplikasi HRIS terhadap user acceptance.  
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3 Faizal dkk 

 

 

 

Implementasi Sistem 

Informasi Sumber Daya 

Manusia  

(Studi Kasus pada 

Perusahaan Jasa PT. 

Wiranas Laundry and Dry 

Cleaning Service) 

 

2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang sistem 

informasi sumber daya manusia, menganalisis permasalahan sistem 

informasi sumber daya manusia, dan memberikan alternatif solusi 

atau rekomendasi sistem informasi sumber daya manusia yang baru 

pada PT. Wiranas laundry and dry cleaning service. Jenis penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Langkah yang dilakukan sebelum memberikan rekomendasi sistem 

informasi sumber daya manusia yang baru adalah menggambarkan 

sistem informasi sumber daya manusia yang ada dalam bentuk bagan 

alir dan melakukan analisis sistem informasi sumber daya manusia 

yang ada dengan cara mengidentifikasi masalah dan menganalisis 

kelemahan sistem.  
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4 Lendy dan 

Eko  

 

Meningkatkan Kinerja 

Human Resource 

Management Dengan 

Human Resource 

Information Systems 

 

2014 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan 

kinerja pengelolaan SDM (Human Resource Management/HRM) 

dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen SDM (Human 

Resource Information Systems/HRIS). Penulis akan melakukan 

penelitian terhadap dua perusahaan yang dimana satu perusahaan 

menerapkan SIM SDM/HRIS dan yang lainnya tidak menggunakan 

HRIS untuk menganalisa pengaruh penggunaan HRIS dalam 

pengelolaan SDM (HRM) di kedua perusahaan. Dalam 

kesimpulannya nanti, akan diketahui cara meningkatkan kinerja 

pengelolaan SDM/HRM dengan menggunakan SIM SDM/HRIS dan 

kemanfaatan HRIS dalam HRM di kedua perusahaan. 

5 Muhammed 

Razib 

Dwinaldi 

Pengembangan Fitur Absensi  

Pada aplikasi Human Resource 

Information System (HRIS) 

2014 PT.Repex Wahana merupakan perusahaan jasa pengiriman barang 

jasa  yang memenuhi semua kebutuhan customer. Cepat,dan mudah, 

dan bisa diandalkan. Dalam penelitian karya tulis ini penulis 
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Putra 

 

 

 

(Studi Kasus pada PT Repex 

Wahana) 

melakukan analisa mengenai sistem HRIS yang berjalan saat ini. 

Sistem absensi yang saat ini ternyata masih kurang mendapat data 

yang akurat bagi karyawan, dikarenakan karyawan yang melakukan 

absen masih menggunakan pencatatan secara manual.Untuk 

mengatasi masalah seperti ini ,maka penulis bermaksud untuk 

menanganu proses abseni dengan merancang suatu sistem informasi 

absen berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL serta metode pengembangan RAD (Rapid Application 

Development).  

6 Kurniawan 

 

Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia Bagi 

Perguruan Tinggi Swasta 

(Studi Kasus Universitas 

Bina Darma) 

2012 Metodologi analisa dan perancangan dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan object oriented analysis and design (OOAD) Dari hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa dengan sistem informasi ini dapat 

mengorganisir tatakelola dan tatalaksana manajemen SDM serta 

dapat mendukung pengambilan keputusan dengan penyediaan 
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 informasi melalui media teknologi informasi secara cepat, tepat, 

akurat, dan terintegrasi. 

 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka penulis membangun Human Resource Information System  

PT.Remco Palembang Berbasis Web dengan menggunakan metode pengembangan Waterfall Tools yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu DFD (Data Flow Diagram) serta ERD (Entity Relationship Diagram), bahasa pemrograman menggunakan PHP, database 

MySQL metode pengujian Black-Box Testing.  
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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

3.1  Sejarah PT. Remco Palembang 

 PT Remco Palembang didirikan dengan izin usaha  No. 488/DJAI/IUT-

3/NONSA/111/1981 tanggal  22 Maret 1981, di mana perusahaan ini merupakan 

pengembangan dari pabrik  remiling karet  PT. H Djamaluddin dan  H. 

Shamsoedin  Rubber Company yang didirikan  pada tahun 1950 dan mulai 

beroperasi pada tahun  Februari 1955, adapun hasil produksinya pada saat  itu 

berupa remiling.  

   Perusahaan ini melaksanakan usaha peningkatan  mutu hasil produksi dari 

remilled menjadi  crumb  rubber (karet remah). Hal tersebut diatas dilandaskan 

kepada surat keputusan mentri perkebunan No. 70/Kpts/Km/5/1968 tanggal 15 

Mei  1968 yang isinya  mengharuskan perusahaan ini dalam waktu 18 bulan sejak 

surat keputusan tersebut dikeluarkan mengadakan moderenisasi peralatan berupa 

bangunan pabrik  crumb rubber. Mengingat kondisi perusahaan pada saat itu, 

maka untuk mengadakan rencana pengembangan produksi dari remilling menjadi 

crumb rubber tertunda pelaksanaannya, 

      Maka rencana pengembangan produksi baru terlaksanakan pada  awal tahun 

1980 yaitu dimulainya pembangunan fisik dan mulai  berproduksi pada awal 

tahun 1981 hingga sekarang, hampir 100% hasil  produksinya di ekspor ke luar 

negeri terutama ke Negara Amerika, Eropa, dan  Asia dengan tanda  pengenal  

produsen (TTP) ’’SDQ’’. 
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      PT Remco Palembang adalah pabrik yang memproduksi  crumb rubber atau 

karet remah dengan standar Indonesia rubber (sir) yang beralokasi di Jalan Ki. 

Kemas Rindo  RT. 20  kelurahan Ogan  baru, kecamatan kertapati kotamadya 

Palembang, propinsi sumatera selatan.     

3.1.1 Visi dan Misi PT. Remco Palembang 

1. Visi 

      Adapun visi PT. Remco Palembang adalah memberikan pelayanan dan 

memproduksi Crumb Rubber (SIR) yang berkualitas, terjamin, dan konsisten  

sesuai dengan harapan pelanggan. 

2. Misi 

Adapun misi  PT . Remco Palembang:  

1. Menerapkan  sistem manajemen mutu sesuai persyartan SNI  19-9001: 

2001/ISO9001: 2000 dan senantiasa meningkatkan  keefektifannya. 

2. Menyediakan kerangka kerja dan sumber daya yang berkualitas.  

3. Peduli terhadap lingkungan  dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku 

sebagai  rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. 

4. Menetapkan sasaran mutu perusahaan secara periodik melalui memo dinas 

kuasa direksi. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

1. Struktur Organisasi        

  Struktur organisasi ini akan menggambarkan pembagian tugas dan 

tanggung jawab serta hubungan kerja antar atasan dengan bawahan dan 

komunikasi antara bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan, struktur 



43 
 

43 
 

organisasi dalam setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan luas 

perusahaan masing-masing, struktur organisasi kadang-kadang tepat bagi suatu 

perusahaan tetapi belum tentu tepat bagi perusahaan lain. Hal ini disebabkan oleh 

jenis, luas dan jumlah cabang yang dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan. 

 PT. Remco Palembang khususnya struktur organisasi yang digunakan 

adalah struktur organisasi garis dimana wewenang pimpinan yang mempunyai 

kekuasaan atau garis perintah dari atas langsung ke bawah, hubungan kerja 

bersifat langsung dan bertanggung jawab masing-masing sehinga terarah dengan 

baik. Berikut adalah gambar struktur organisasi pada PT. Remco Palembang yang 

dapat dilihat pada gambar 3.1  

Struktur Organisasi 

PT. Remco Palembang 

Pimpinan Pabrik

Kepala Personalia Kepala Produksi Kepala Lap
Kepala Pembelian 

bahan baku

Kabag 
keamanan

Kabag 
poliklinik

Kabag 
keuangan

Kabag 
personalia

Wakil kepala 

personalia

Kabag gudang 

pengemasaan
Wak Lab

Wak Pembelian 

bahan baku

Koordinator 

mesin / listrik

Krani produksi 

1 giling

Krani produksi 11

(crime rubber)

Pengawas 

pengemasan 

gudang produk 

jadi 

Analisis
Petugas 

Lingkungan

 

  (Sumber : Wawancara narasumber, diolah penulis, 2017)        

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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2. Job Description 

Berikut tugas wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing 

manajemen menurut struktur organisasi PT. Remco Palembang adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala personalia 

a. Menerima lamaran calon pegawai.  

b. Menyeleksi atau memilih  calon pegawai.  

c. Mengadakan pendidikan, latihan pegawai dan masalah- masalah 

keamanan. 

d. Membayar  gaji atau upah  karyawan dan mengkoordinir bagian 

berikut: 

1) Bagian keamanan bertugas yaitu mengawasi dan menjaga 

keamanan di dalam lingkungan pabrik. 

2) Bagian poliklinik yang bertugas mengawasi kesehatan 

karyawan khususnya karyawan yang berada di pabrik dan 

melayani karyawan pabrik dalam hal kesehatan. 

3) Kepala bagian  keuangan (juru bayar). 

2. Kepala produksi  

a. Melakukan pengawasan  pada setiap pengelolaan  dalam produksi.  

b. Mengawasi kegiatan seleksi  bongkar  muat bahan baku,  pemotongan 

dan pengepakan dan pengemasan produk. 

c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan kepala pemimpin pabrik. 

d. Membawahi kepala bagian gudang sperpart/pengemasan bertugas 
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mengkoordinir bagian berikut: 

1) Koordinator mesin/listrik. 

2) Krani produksi 11. 

3) Pengawasan  pengemasan gudang produksi. 

3. Kepala laboratorium  

a. Mengawasi kualitas karet  remah  (crumb rubber) yang dihasilkan.  

b. Mengeluarkan sertifikat produk berdasarkan  hasil pengujian  mutu 

karet remah. 

c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan kepala pimpinan pabrik. 

Mengkordinir bagian berikut: 

1) Waka laboratorium. 

2) Bagian analisis. 

3) Bagian lingkungan. 

4. Kepala pembelian bahan baku   

a. Mengawasi kualitas karet remah (crumb rubber) yang di beli dari 

supplier.  

b. Bertanggug jawab terhadap  kegiatannya kepada pimpinan pabrik. 

c. Mengawasi proses  penimbangan karet yang masuk ke PT Remco. 

d. Memberikan  tanda terima pembelian kepada supplier. 

e. Mencatat harga beli / jual karet di pasaran dunia. 

f. Menghitung jumlah persedian karet minimum yang harus ada di 

gudang.   

 

 



46 
 

46 
 

3.2 Komunikasi       

 Komunikasi dilakukan menggunakan wawancara terhadap Kepala 

Personalia PT. Remco Palembang, agar mendapatkan gambaran umum dalam 

membuat sistem. Objek penelitian ini dilakukan di PT Remco yang bergerak di 

bidang pengolahan karet. Dalam mengolah data SDM nya belum memiliki sistem 

yang terkomputerisasi. Proses perekrutan masih dilakukan oleh pengawas 

lapangan dengan melakukan penambahan karyawan baru  (Lampiran 1) lalu 

diumumkan daftar nama yang dicalonkan, lalu akan di seleksi berkas yang 

pelamar  kumpulkan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dengan begitu butuh 

waktu yang lama bagi pengawas untuk mencari calon karyawan. Pengolahan 

informasi kepegawaian pada PT.Remco sudah terkomputerisasi artinya data-data 

yang mengenai kepegawaian sudah berada di dalam suatu komputer dalam 

Microsoft Excel,  namun aplikasi tersebut masih kurang optimal karena aplikasi 

tersebut hanya menjadi tempat penyimpanan data pegawai yang  meliputi nama 

pekerja, bagian divisi, masa kerja dan data upah. Tetapi dalam bentuk fisiknya, 

data surat kesepakatan kerja dan data produksi kesemuanya itu disimpan di dalam 

map dan dimasukan di lemari kaca. Apabila pimpinan dan bagian divisi yang lain 

memerlukan data-data tersebut akan mengalami kendala dari segi ketidakteraturan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan memulihkan data yang 

diperlukan oleh  perusahaan tentang aktivitas personil sumber daya manusia dan 

karakteristik organisasi, serta dalam hal pelaporan yang tidak efisien.(Lampiran2) 
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3.2.1 Analisis Sistem yang sedang Berjalan 

        Setelah melakukan pengamatan dan analisa pada PT. Remco Palembang 

dapat diketahui sistem yang sedang berjalan selama ini masih kurang efektif. 

Prosedur sistem berjalan pada  PT.Remco Palembang diantaranya yaitu:  

1. Pengawas mengumpulkan daftar calon karyawan. 

2. HRD mengumumkan calon karyawan dan divisi yang kosong. 

3. Calon karyawan mengumpulkan dokumen persyartan  

a. CV. 

b.Surat lamaran. 

c. Ijazah. 

d.SKCK. 

e. Surat keterangan sehat. 

f. Foto. 

g.KTP. 

4. HRD Melakukan wawancara kepada calon karyawan. (Lampiran 2) 

5. Jika calon karyawan tidak lulus dalam tes wawancara maka calon karyawan   

tersebut akan menunggu  pembukaan yang selanjutnya, yang dilakukan oleh 

pengawas. 

6. Jika karyawan sudah mengikuti wawancara selanjutnya akan mengikuti 

traning.(Lampiran 2) 

7. Calon karyawan baru tersebut bekerja non kontrak. (Lampiran 2) 

8. HRD melakukan penilian terhadap calon karyawan. (Lampiran 2) 

9. Apabila tidak lulus maka tidak bisa di terima diperusahaan tersebut.  
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10. HRD membuat data calon karyawan. 

11. Pimpinan menerima data calon karyawan. 

12. HRD menentukan  penempatan divisi.  

13. Karyawan akan bekerja sesuai divisi. 

14. Karyawan melakukan absen. 

15. HRD mengumpulkan data absen dan dokumen jadilah data absen 

16. HRD melihat data karyawan. 

17. Pimpinan menerima data karyawan.  

18. HRD menghitung gaji dan mentotal gaji dan tunjangan. 

19. Karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan. 

20. HRD membuat laporan gaji dan tunjangan. 

21. Pimpinan menerima laporan gaji dan tunjangan. 

22. Jika butuh karyawan maka dilakukan mutasi jika tidak karyawan berarti sudah 

tidak produktif lagi. 

23. Karyawan pensiun. 

24. HRD membuat data pensiun. 

25. Pimpinan menerima data pensiun. 
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Sistem Yang Berjalan Pada PT.Remco Palembang

HRDPengawas Lapangan Calon Karyawan Pimpinan

Ph
ase

Mulai

Mengumpulkan 

Daftar Calon 

Karyawan 

Daftar calon 

Karyawan

Mengumumkan 

calon karyawan 

dan divisi yang 

kosong

1
2

Arsip 

daftar 

calon

 Daftar calon 

Karyawan

2
Mengumpulkan 

Dokumen 

Persyaratan 

CV

Surat Lamaran 

Ijazah 

SKCK

Surat Keterangan 

kesehatan

Foto 

Melakukan 

Wawancara

Traning 

Melakukan Penilaian

lulus

Mendapatkan data 

calon karyawan

Ya

Bekerja Sesuai 

Divisi

Selesai

Tidak

KTP

bekerja non kontrak

Sudah 

wawancara?

Ya

Tidak

Melihat data 

karyawan

Melakukan absen

Menentukan 

penempatan divisi

Mengumpulkan data 

absen

Laporan data calon 

karyawan

Data calon 

karyawan

2

1

Data absen

Menghitung gaji

Data karyawan
2

1

Arsip data 

karyawan

Laporan data 

karyawan

Total gaji dan 

tunjangan

Mendapatkan gaji 

dan tunjangan

Membuat laporan 

gaji dan tunjangan

Data gaji dan 
tunjangan

1

2

Laporan data gaji 

dan tunjangan

Arsip  gaji dan 

tunjangan

Butuh 

karyawan

Melakukan mutasi

ya

tidak

Sudah tidak 

produktif lagi

pensiun

Membuat data 

pensiun

 data pensiun

Arsip 

data 

pensiun

laporan data pensiun2

1

(Sumber :Wawancara narasumber, diolah penulis, 2017) 

  Gambar 3.2 Flowchat sistem yang berjalan sedang berjalan 
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3.2.2  Arus informasi yang dihasilkan  

       Sistem informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Human 

Resource Information System bagi PT.Remco Palembang dengan arus informasi 

yang dihasilkan sebagai berikut. 

 
Calon

Karyawan 

Karyawan 

Yang Pensiun
Karyawan 

Perekutan

- Input Data Pelamar

- Input data wawancara

- Input data jadwal pelatihan 

- Input data jadwal psikotes

- Input data jadwal TPA

Penerimaan

 
- Input nilai pelamar

- Penerimaan Karyawan

 Penghasilan

- Input data gaji pokok

- Input data tunjangan

Penghentian Kerja

- Input Data Penghentian 

Kerja

Manajemen Data 

Data Pribadi  

- Mengelola Identitas Pribadi  

- Perubahan Password

- Perubahan Foto

                                                                                   Output
- Subsistem Perencanaan Kerja

- Subsistem Perekutan

- Subsistem Manajemen Angkatan Kerja

- Subsistem Tunjangan

- Subsistem Pelaporan Lingkungan

Perusahaan

Gambar 3.3 Arus informasi dari HRIS 

3.2.3 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement) 

     Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang 

disediakan oleh sistem untuk pengguna, berikut tabel 3.1 mendeskripsikan 

kebutuhan fungsional : 
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 Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

No. Kebutuhan 

Fungsional 

Responsibilities 

1. HRD 1. Menginputkan data jadwal wawancara. 

2. Menginputkan data jadwal pelatihan. 

3. Menginputkan data jadwal psikotes. 

4. Menginputkan data TPA 

5. Menginputkan data absensi 

6. Menginputkan data divisi 

7. Menginputkan data nilai pelamar 

8. Menginputkan data user karyawan 

9. Menginputkan data karyawan. 

10. Pengumuman hasil tes. 

11. Menginputkan data tunjangan. 

12. Menginputkan gaji pokok 

13. Menginputkan data karyawan berhenti. 

14. Menginputkan data hukuman. 

15. Menginputkan data kecelakaan. 

16. Dapat melihat informasi pelamar. 

17. Dapat melihat informasi absensi. 

18. Dapat melihat nilai karyawan 
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2. Pelamar 1. Menginputkan data pelamar. 

2. Menginputkan data user pelamar 

3. Dapat melihat informasi jadwal wawancara. 

4. Dapat melihat informasi jadwal pelatihan. 

5. Dapat melihat informasi jadwal psikotes. 

6. Dapat melihat informasi jadwal TPA 

7. Dapat melihat informasi pengumuman hasil tes. 

3. Karyawan 

 

1. Dapat melihat informasi karyawan. 

2. Mencetak surat pengangkatan karyawan. 

3. Dapat melihat informasi tunjangan 

4. Dapat melihat informasi gaji pokok 

5. Dapat melihat informasi hukuman. 

6. Dapat melihat informasi nilai karyawan 

7. Dapat melihat informasi kecelakaan 

8. Dapat melihat informasi absensi 

4.  Pimpinan 1. Dapat mencetak laporan karyawan. 

2. Dapat mencetak laporan penerimaan karyawan. 

3. Dapat mencetak laporan pengasilan. 

 

3.2.4   Kebutuhan Non Fungsional (Non-functional Requirement) 

       Kebutuhan non-fungsional mendeskripsikan jenis kebutuhan perangkat 

keras bersifat properti perilaku yang dimiliki oleh sistem yaitu kebutuhan 

perangkat keras (hardware), kebutuhan perangkat lunak (software) dan kebutuhan 
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perangkat manusia (brainware). Spesifikasi perangkat keras yang digunakan 

adalah : 

Tabel 3.2 Spesifikasi Hardware 

No Nama Perangkat Spesifikasi 

1. Processor AMD A8 Quad Core 

2. Memory 4 GB 

3. Hardisk 500 GB 

4 Monitor 14 Inchi 

5. Mouse dan Keyboard Standar 

6 Keyboard Standar 

7. Printer Standar 

8. Modem/Wifi/Speddy Standar 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah :  

1. Sistem Operasi Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10. 

2. XAMPP merupakan aplikasi untuk Web server dan MySQL server (database 

server). 

3. Web Browser: Mozilla Firefox, Google Chrome dan sejenisnya. 

4. Sublime Text atau Notepad++ untuk pengkodean sistem. 

5. Microsoft Office Visio  untuk desain sistem. 
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3.3 Perencanaan 

     Penjadwalan yang jelas diperlukan dalam perencanaan membuat sistem, 

sehingga tahapan proses pembuatan sistem yang dapat berjalan dengan baik dan 

lancar, tidak hanya itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya waktu proses 

pengerjaan dan kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail, sesuai dengan 

metode pengembangan sistem yang digunakan mulai dari tahap komunikasi, tahap 

perencanaan, tahap pemodelan, tahap kontruksi, dan yang terakhir tahap 

penyerahan. 
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Tabel 3.3 Perencanaan Pembuatan Sistem 

No Tahapan Pekerjaan Jadwal Pelaksanaan 

September Oktober November Desember Januari Febuari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Komunikasi   

  a. Analisis sistem yang sedang berjalan  

b. Arus Informasi yang dihasilkan 

c. Kebutahan Fungsional 

d. Kebutahan non Fungsional 

                                              

2. Perencanaan                         

3. Pemodelan  

  a. Perancangan sistem dengan Data Flow 

Diagram (DFD)  
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 b. Perancangan sistem dengan Entity Relationship 

Diagram (ERD) 

                        

  c. Perancangan struktur Database                                                 

 d. Perancangan antarmuka (Interface)                         

4.  Kontruksi  

 a. Pengkodean menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL 

                                                

 b. Pengujian menggunakan menggunakan 

Blackbox testing 

                        

5. Penyerahan sistem                                                  
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3.4 Pemodelan 

 Setelah melakukan tahapan perencanaan, tahap selanjutnya adalah tahapan 

perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan awal dari pembuatan sistem 

yang akan dibuat, dimana dapat dilihat proses-proses apa saja yang nantinya 

diperlukan dalam pembuatan suatu sistem, berikut usulan sistem yang akan  

dibuat :  

3.4.1  Data Flow Diagram (DFD) 

       Data Flow Diagram (DFD) merupakan cara atau metode untuk membuat 

perancangan sebuah sistem yang berorientasi pada alur yang bergerak pada 

sebuah sistem selanjutnya. Dalam pembuatan sistem informasi DFD sering 

digunakan. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem yang baik 

dimana DFD ini nantinya diberikan kepada para progremer untuk melakukan 

proses coding. Dalam membangun Human Resource Information System DFD 

yang dipakai 2 level yaitu. 

1. Diagram Konteks Human Resource Information System  

       Diagram konteks menampilkan arus data input dan output dari masing- 

masing entitas pada  HRIS,seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. 
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Informasi_absensi

Gambar 3.4  Diagram Konteks Human Resource Information System 

   Entitas yang terdapat pada diagram konteks berjumlah 4 entitas dan setiap 

entitas memiliki arus data input dan output. HRD menginputkan 

data_jadwal_wawancara,data_jadwal_pelatihan,data_jadwal_psikotes,data_jadwal

_TPA,data_absensi,data_divisi,data_nilai_pelamar,data_user_karyawan,data_kary

awan,data_pengumuman_hasil_tes,data_tunjangan,data_gaji_pokok,data_karyawa

n_berhenti,data_hukuman, data_kecelakaan. Sedangkan output dari sistem yang 

HRD dapatkan yaitu  informasi_pelamar, informasi_absensi, nilai_karyawan. 

Pelamar menginput data_pelamar, data_user_pelamar Sedangkan output dari 

sistem yang pelamar dapatkan yaitu informasi_jadwal_wawancara, 

informasi_jadwal_pelatihan, informasi_jadwal_psikotes, informasi_jadwal_TPA, 

informasi_pengumuman_hasil_tes, informasi_nilai_pelamar. Output dari sistem 

yang karyawan dapatkan yaitu informasi_karyawan, 

surat_pengangkatan_karyawan, informasi_tunjangan, informasi_gaji_pokok, 
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informasi_hukuman, informasi_nilai_karyawan informasi_kecelakaan, 

informasi_absensi.Serta pimpinan akan  memasukan request_laporan. Sedangkan 

output dari sistem yang pimpina dapatkan yaitu laporan_penerimaan_karyawan, 

laporan_karyawan, laporan_penghasilan. 

2. Diagram Rinci (Level 0) Human Resource Information System  

 Diagram rinci (Level 0) menggambarkan aliran data secara lebih detail 

berdasarkan diagram konteks. proses yang di tampilkan yaitu mengelola data  

perekutan, penerimaan karyawan, mengelola data karyawan, absen, mengelola 

hukuman, mengelola penghasilan, mengelola data kecelakaan, mengelola data 

divisi dan laporan. 
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Gambar 3.5 Diagram rinci level nol  Human Resource Information System 
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3.4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)   

           Diagram ERD menampilkan relasi antar entitas sebagai dasar dari 

implementasi database yang nantinya akan terdapat pada sistem yang akan 

dibangun.ERD menjelaskan objek data, atribut, keterhubungan, dan berbagai jenis 

indikator pada sistem yang akan dibangun dan siapa saja yang berinteraksi dengan 

sistem.Pada HRIS terdapat sebelas entitas yaitu jadwal, user, absen, divisi, 

tunjangan, pelamar, karyawan, gaji pokok, kecelakaan, hukuman, nilai 

  Entitas jadwal mempunyai enam atribut yaitu id_jadwal, id_user, kegiatan, 

lokasi, tgl_awal, tgl_akhir. Entitas user mempunyai lima atribut yaitu id_user, 

username, password, level, is_blokir. Entitas absen mempunyai lima atribut yaitu 

id_absen, nik, jam_masuk,bulan, jam_keluar, tgl. Entitas divisi mempunyai tiga 

atribut yaitu id_divisi, nama_divisi, kepala_divisi. Entitas tunjangan mempunyai 

tiga atribut yaitu id_tunjangan, jabatan, besar. Entitas pelamar mempunyai 

duapuluh atribut yaitu id_pelamar, id_user, nama,  jabatan, pendidikan, no_ktp, 

tgl_lahir, alamat, jen_kel, status_menikah, agama, foto, surat_lamaran, cv, ijazah, 

skck, surat_kesehatan, ktp, tgl_melamar, status.Entitas karyawan mempunyai 

sepuluh atribut yaitu nik, id_pelamar, jam_kerja, id_divisi, reloksi, tgl_pensiun, 

status_kepegawaian, tgl_masuk, status, id_golongan. Entitas gaji pokok  

mempunyai tiga atribut yaitu id_gaji_pokok, golongan, gaji_pokok, Entitas 

hukuman mempunyai lima atribut yaitu id_hukuman nik, hukuman,  keterangan, 

tgl. Entitas kecelakaan mempunyai lima atribut yaitu id_kecelakaan, nik, 

kecelakaan, biaya, tgl. 
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Gambar 3.6 Diagram Relasi Antar Entitas (ERD)  Human Resource Information System 
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3.4.3 Perancangan Struktur Database 

1.   Tabel User 

Tabel user berisi data id_user, username, password, level, dan is_blokir yang 

digunakan untuk melakukan login ke dalam sistem. Isi field dari tabel user dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.4 Tabel user 

No Nama Field Type Size Keterangan 

1 id_user int 11 Primary Key 

2 username varchar 20 usermame 

3 password varchar 20 password 

4 level enum - (‘Karyawan’,’HRD’,’Pimpinan’,’Pelamar’) 

5 is_blokir enum - Is_blokir enum(‘y’,’n’) 

 

2. Tabel Pelamar  

Tabel pelamar berisi tentang data-data pelamar. Isi field dari tabel pelamar 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5 Tabel pelamar 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1 id_pelamar int 11  Primary Key 

2 id_user int 11  Foreign Key 

3 nama varchar 30  Nama Pelamar 

4 jabatan int 11  Foreign Key 
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5 pendidikan varchar 5 Pendidikan tertinggi pelamar 

6 no_ktp varchar 20 No ktp pelamar 

7 tgl_lahir date -  Tanggal lahir pelamar 

8 alamat text -  Alamat pelamar 

9 Jen_kel enum -  (‘Laki-laki’,’Perempuan’) 

10 Status_menikah enum -  (‘Lajang’,’Menikah’) 

11 agama varchar 30  Agama pelamar 

12 foto varchar 100  Foto pelamar 

12 surat_lamaran varchar 100  surat_lamaran pelamar  

14 cv varchar 100  CV pelamar 

15 ijazah varchar 100  Ijazah pelamar 

16 skck varchar 100  SKCK pelamar 

17 surat_kesehatan varchar 100  surat_kesehatan pelamar 

18 ktp varchar 100  KTP pelamar 

19 tgl_melamar date -  tgl_melamar 

20 status enum -  (‘Lulus’,’Tidak lulus’) 

 

3. Tabel Karyawan 

Tabel karyawan berisi tentang data-data karyawan. Isi field dari tabel 

pelamar dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.6 Tabel Karyawan 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1   nik Varchar 20   Primary Key 

2  id_pelamar Int 11  Foreign Key 

  3 id_user Int 11 Foreign Key 

4  jam_masuk Time -  Jam mulai bekerja 

5 jam_keluar Time -  Jam selesai bekerja 

6 id_divisi Int 11  Foreign Key 

7  relokasi Varchar 50  Perpindahan karyawan 

8 tgl_pensiun Date -  tanggal pensiun karyawan 

9 status_kepegawaian Enum - (‘Tetap’,’Kontrak’) 

10 tgl_masuk Date - Tanggal masuk karyawan 

11 status Enum -  (‘Masih bekerja’,’Pensiun’) 

 

4. Tabel Absen  

Tabel absen berisi tentang data absen karyawan. Isi field dari tabel absen 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.7 Tabel absen 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1  id_absen int 10  Primary Key 

2  nik varchar 20  Foreign Key 

3  jam_masuk int 11  Jam karyawan mulai melakukan 
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Absen untuk bekerja  

4 bulan  varchar 15  Bulan melakukan absen 

5  tahun year 4  Tahun absen 

 

5. Tabel Jadwal 

Tabel jadwal berisi tentang kegiatan jadwal pelamar. Isi field dari tabel 

jadwal dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 3.8 Tabel jadwal 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1 id_jadwal  int 11  Primary Key 

2 id_user int 11 Foreign Key 

3 kegiatan text -  Nama jadwal kegiatan 

4 lokasi  varchar 50 Lokasi di adakan jadwal 

5 tgl_awal date - Tanggal mulai jadwal kegiatan 

  6 tgl_akhir date    - Tanggal berakhir jadwal kegiatan 

 

6. Tabel Hukuman 

Tabel hukuman berisi tentang data-data hukuman karyawan. Isi field dari 

tabel hukuman dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.9 Tabel hukuman 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1  id_hukuman  int  11   Primary Key 

2  nik  varchar  20  Foreign Key 

3 skala   int  11  Skala hukuaman yang digunakan 

4  hukuman varchar  100 Hukuman yang diterima karyawan  

5  keterangan  text  - Keterangan hukuman 

6  tgl  date  -  Tanggal hukuman 

 

7. Tabel Kecelakaan  

Tabel kecelakaan berisi tentang data-data kecelakaan karyawan. Isi field dari 

tabel kecelakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.10 Tabel kecelakaan 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1  id_kecelakaan int  11  Primary Key 

2  nik varchar  20  Foreign Key 

3  kecelakaan  varchar  100  Nama kecelakaan 

4  biaya bigint  20  Biaya kecelakaaan 

5  tgl date  -  Tanggal kecelakaan 
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8. Tabel Divisi 

Tabel divisi berisi tentang data-data divisi karyawan. Isi field dari tabel divisi  

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.11 Tabel divisi 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1  id_divisi Int  11 Primary Key 

2  nama_divisi Varchar  30  Nama divisi tersebut 

3  kepala_divisi Varchar  30  Kepala divisi tersebut 

 

9. Tabel Tunjangan  

Tabel tunjangan berisi tentang data-data tunjangan karyawan. Isi field dari 

tabel tunjangan  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.12 Tabel tunjangan 

No  Nama Field Type Size Keterangan 

1  id_tunjangan  Int  11  Primary Key 

2  jabatan  varchar  30  jabatan 

3  besar Bigint  20  besar tunjangan 

 

10. Tabel Gaji Pokok 

Tabel gaji pokok berisi tentang data-data gaji pokok karyawan. Isi field dari 

tabel gaji pokok  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.13 Tabel gaji pokok  

No Nama Field Type Size Keterangan 

 1   id_gaji_pokok int  11  Primary Key 

 2  nik  varchar  20  Foreign Key 

 3  gaji_pokok  bigint  20  Gaji karyawan 

 4  tunjangan_keluarga  bigint  20 Tunjangan 

 5  transport  bigint  20  Transport   

 6  uang_makan  bigint  20  Uang makan 

 7  hutang  bigint  20  Hutang   

 8  total  bigint  20  Total  

 9  bulan  varchar  20  Bulan  

 10  tahun  year   4  Tahun  

11. Tabel Nilai 

Tabel nilai pokok berisi tentang data-data nilai pelamar. Isi field dari tabel gaji 

pokok  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.14 Tabel nilai 

No Nama Field Type Size Keterangan 

 1  id_nilai  int  11  Primary Key 

 2  id_pelamar  int  11  Foreign Key 

 3  tpa  int  11  Tes potensi akademik 

 4  psikotes  int  11  psikotes 

 5  wawancara  int  11  wawancara 
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 6  pelatihan  int  11  pelatihan 

 7  ratarata_nilai  int  11  Rata-rata nilai 

 

3.4.4 Perancangan Antarmuka (Interface) 

1. Perancangan Interface  HRD  

  Perancanga interface HRD terdiri dari beberapa interface berikut adalah 

perancangan yang terdapat pada HRD : 

a. Perancangan Interface Login 

       Perancangan interface login memiliki form yang dapat digunakan , Pelamar 

HRD, Karyawan dan Pimpinan untuk input username dan password . Seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut : 

Sign Up Log In

Welcome Back !

X(30)

X(30)

LOG IN

 

  Gambar 3.7 Perancangan interface Login 

b. Perancangan Interface Home 

      Pada halaman ini merupakan rancangan interface  home yang akan digunakan 

oleh HRD,berikut  pada gambar 3.8 adalah rancangan halaman home untuk HRD : 
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HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

HOME

Selamat datang hrd.

Selamat Bekerja.

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu

   Nilai

 

Gambar 3.8 Perancangan Interface Home 

c. Perancangan Interface  Pelamar  

     Pada halaman ini merupakan rancangan interface   Pelamar  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.9 adalah rancangan halaman daftar 

pelamar untuk HRD :                                                                 

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Pelamar PT REMCO

Daftar Pelamar

LOGO PT REMCO PALEMBANG

X (4)

Menu

Cari  TAHUN LAMARAN

   Nilai

 

Gambar 3.9 Perancangan Interface pelamar 
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       Pada halaman ini merupakan rancangan interface  pelamar  yang akan 

digunakan oleh HRD,berikut  pada gambar 3.10 adalah rancangan halaman daftar 

pelamar  untuk HRD 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Daftar Pelamar

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Pelamar

Show 10

 

entries

Search

No Foto

1

Home

Menu

previous Next 

Pendidikan Jabatan

        Nilai

Tahun Lamaran cari

 

 
XXXX

Nama 
NO 

KTP

Tanggal 

lahir 

Jenis 

kelamin

Status

Menikah 
Agama 

Tanggal 

melamar 
Berkas 

lamaran
Status 

1

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

 

Gambar 3.10 Perancangan Interface daftar  pelamar 

 

         Pada halaman ini merupakan rancangan interface data pelamar  yang akan 

digunakan oleh HRD,berikut  pada gambar 3.11 adalah rancangan halaman 

pelamar  untuk HRD 
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HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                                 <

LOGO
online

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Pelamar

Home

Menu

Data Pelamar
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XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
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XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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XXXXXX
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XXXX

Data Karyawan
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Gambar 3.11 Perancangan Interface data pelamar 

d. Perancangan Interface  Jadwal  

 Pada halaman ini merupakan rancangan interface  jadwal  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.12 adalah rancangan halaman jadwal 

untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Jadwal

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Jadwal PT REMCO

Show 10
 

entries Search

No Kegiatan Tanggal awal

1

Home

Menu

XXXX XXXX

previous 1 Next 

ubah hapus

        Nilai

Lokasi Tanggal akhir 

XXXX XXXX

 

Gambar 3.12 Perancangan Interface jadwal 
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           Pada halaman ini merupakan rancangan interface  data jadwal  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.13 adalah rancangan halaman data 

jadwal untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Data Jadwal

X 

Form Jadwal
-       x

Kegiatan Y/m/dTanggal awal

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Batal Reset Simpan

Menu

Y/m/d
Tanggal akhir 

   Nilai

X Lokasi 

 

Gambar 3.13 Perancangan Interface data jadwal 

e. Perancangan Interface Divisi 

         Pada halaman ini merupakan rancangan interface  divisi  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.14 adalah rancangan halaman divisil 

untuk HRD : 
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HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Daftar Divisi 

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Divisi PT Remco

Show 10
 

entries Search

No Nama Divisi Kepala Divsi Ubah Hapus

1

Home

Menu

XXXX XXXX

previous 1 Next 

      Nilai

Gambar 3.14 Perancangan Interface divisi 

            Pada halaman ini merupakan rancangan interface  form divisi  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.15 adalah rancangan halaman form  

divisil untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Form Divisi

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Data Divisi

Home

Menu

Nama Divisi Kepala Divisi

        Nilai

X-

Batal Reset Simpan

X (30) X (30)

Gambar 3.15 Perancangan Interface form divisi 
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f. Perancangan Interface Daftar Tunjangan 

             Pada halaman ini merupakan rancangan interface  daftar tunjangan  yang 

akan digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.16 adalah rancangan halaman 

daftar tunjangan untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Daftar tunjangan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Tunjangan PT REMCO

Show 10
 

entries Search

No Jabatan Besar tunjangan

1

2

3

Home

Menu

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ubah Hapus 

       Nilai 

 

Gambar 3.16 Perancangan Interface daftar tunjangan 

            Pada halaman ini merupakan rancangan interface  data tunjangan  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.17 adalah rancangan halaman form 

tunjangan untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Data Tunjangan

X (11)

Form Tunjangan
-       x

Jabatan X (20)Besar Tunjangan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Batal Reset Simpan

Menu

      Nilai

Gambar 3.17 Perancangan Interface form tunjangan 
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g. Perancangan Interface Karyawan  

            Pada halaman ini merupakan rancangan interface  karyawan  yang akan 

digunakan oleh HRD. 

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Karyawan

Data Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

X(50)
Menu

Cari 
 RELOKASI

    Nilai

Gambar 3.18 Perancangan Interface data karyawan 

            Pada halaman ini merupakan rancangan interface  karyawan  yang akan 

digunakan oleh HRD, berikut  pada gambar 3.19 adalah rancangan halaman data 

karyawan untuk HRD : 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Data karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Karyawan

Show 10

 

entries

Search

No Foto

1

Home

Menu

previous Next 

jabatanNama

        Nilai

Tahun Lamaran cari

 

 
XXXX

NIK divisi
Status 

kepawaian
status

Tanggal

masuk
Agama 

Tanggal 

pensiun
Detail 

1

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

 

Gambar 3.19 Perancangan Interface data karyawan 
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h. Perancangan Interface nilai karyawan 

             Pada interface data nilai karyawan . menampilkan halaman nilai karyawan 

akan digunakan oleh HRD. seperti gambar 3.20  

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Nilai Karyawan

Daftar Nilai Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

X(50)
Menu

Cari 
 RELOKASI

    Nilai

 

Gambar 3.20 Perancangan Interface nilai karyawan 

        Pada interface daftar nilai karyawan  menampilkan halaman daftar nilai 

karyawan akan digunakan oleh HRD. seperti gambar 3.21 

HRIS PT REMCO 

    Home

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online

Nilai Karyawan

Daftar Nilai Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

X(50)
Menu

Cari 
 RELOKASI

    Nilai

Show 10
 

entries Search 

No NIK Nama Nilai Bulan

1 XXX XXX XXX XXX

 

Gambar 3.21 Perancangan Interface nilai karyawan 
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2. Perancangan Interface  karyawan   

Perancangan interface karyawan terdiri dari beberapa interface, berikut 

adalah perancangan yang terdapat pada karyawan : 

a. Perancangan Interface Home 

 Pada halaman ini merupakan rancangan interface  halaman utama yang akan 

digunakan oleh karyawan, berikut  pada gambar 3.22 adalah rancangan halaman 

utama karyawan  : 

HRIS PT REMCO 

    Home

ina

Tunjangan

Data karyawan

Surat pengangkatan

online

HOME

Selamat datang ina.

Selamat Bekerja.

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu

Gambar 3.22 Perancangan Interface home 

 

b. Perancangan Interface  Tunjangan 

            Pada interface tunjangan rancangan menampilkan halaman data tunjangan 

akan digunakan oleh karyawan.  
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HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengakatan

LOGO
online  Daftar Tunjangan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Tunjangan PT Remco

Show 10
 

entries Search

No Jabatan Besar Tunjangan

1

Home

Menu

XXXX XXXX

previous 1 Next 

2 XXXX XXXX

Gambar 3.23 Perancangan Interface tunjangan 

 

c. Perancangan Interface  Data Karyawan  

            Pada interface data karyawan  rancangan menampilkan halaman data 

karyawan akan digunakan oleh karyawan.  
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HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengakatan

LOGO
online

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Karyawan

Home

Menu

Gaji Pokok Absensi Hukuman Kecelakaan

Data Karyawan

Nilai
Januari 2018

Ubah Biodata

Nik XXXX
Nama XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Golongan

Jam kerja
Divisi 
Relokasi 

Jabatan 
Status kepegawain 

Status 

Pendidikan 

NO KTP

Tanggal Lahir

Alamat 

Jenis kelamin 

Status menikah 

Agama 

Tanggal melamar 

Tanggal masuk 

Tanggal pensiun 

BERKAS LAMARAN

Surat lamaran 

Curiculum Vitae

Ijazah

SKCK

Surat kesehatan 

KTP

XXXXXX

 

Gambar 3.24 Perancangan Interface data karyawan 

d. Perancangan Interface  Gaji Pokok Karyawan 

           Pada interface gaji pokok karyawan  rancangan menampilkan halaman gaji 

pokok  karyawan akan digunakan oleh karyawan.  

HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengangkatan

LOGO
Online Data gaji Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Gaji pokok  Karyawan

Show 10
 

entries Search

No Total gaji Bulanan Detail

1

Home

Menu

X (10) X  (40)

        kembali previous 1 Next 

Lihat detail gaji 

Gambar 3.25 Perancangan Interface gaji pokok karyawan 
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      Pada interface gaji pokok karyawan  rancangan menampilkan halaman detail 

gaji  karyawan akan digunakan oleh karyawan.  

HRIS PT REMCO 

    Home

ina

Tunjangan

Data karyawan

Surat pengangkatan

LOGO
online

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu

Gaji 

Detail gaji 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

X -

Gaji pokok 

Tunjangan jabatan 

Tunjangan keluarga 

Transport 

Uang makan

Hutang 

Total 

Bulanan

Kembali 

 

Gambar 3.26 Perancangan Interface detail gaji karyawan 

e. Perancangan Interface  Absensi Karyawan 

         Pada interface absensi karyawan  rancangan menampilkan halaman dattar 

absensi karyawan akan digunakan oleh karyawan. 

HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengangkatan

LOGO
Online Daftar Absensi Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Absensi Karyawan

Show 10
 

entries Search

No Jumlah Absen masuk Bulanan

1

Home

Menu

XXXX XXXX

        kembali

previous 1 Next 

 

Gambar 3.27 Perancangan Interface absensi karyawan 
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f. Perancangan Interface  Hukuman Karyawan 

         Pada interface hukuman karyawan  rancangan menampilkan halaman dattar 

hukuman karyawan akan digunakan oleh karyawan. 

HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengangkatan

LOGO
Online  Daftar hukuman karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Hukuman Karyawan

Show 10
 

entries Search

No Skala hukuman Hukuman 

1

Home

Menu

XXX XXX

        kembali previous 1 Next 

Keterangan/sebab tanggal

XXX XXX

 

Gambar 3.28 Perancangan Interface hukuman karyawan 

g. Perancangan Interface  Kecelakaan Karyawan 

         Pada interface kecelakaan karyawan  rancangan menampilkan halaman dattar 

hukuman karyawan akan digunakan oleh karyawan. 

HRIS PT REMCO 

ina

Tunjangan

Data Karyawan

Surat Pengangkatan

LOGO
Online Data kecelakaan karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Kecelakaan karyawan

Show 10
 

entries Search

No Kecelakaan Biaya 

1

Home

Menu

X (10) X  (15)

        kembali previous 1 Next 

ubah hapus

X (15)

Tanggal kejadian

 

Gambar 3.29 Perancangan Interface kecelakaan karyawan 
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h. Perancangan Interface  Surat Pengangkatan 

         Pada interface surat pengangkatan rancangan menampilkan halaman cetak 

surat pengangkatan akan digunakan oleh karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 Perancangan interface Surat Pengangkatan 

 

3.     Perancangan Interface  Pelamar  

Perancangan interface pelamar terdiri dari beberapa interface, berikut adalah 

perancangan yang terdapat pada pelamar : 

 

 

PERJANJIAN KERJA TETAP 

Yang bertanda di bawah ini : 

1. Nama                         :  Desna Alrezy 

Jabatan                       :  Kepala Personalia 

Perusahaan                 : PT REMCO 

Alamat                       : Jln. KI. Kemas Rindo RT21 Ogan Baru Kertapati  

Bertempat di palembang , Indonesia Selanjutnya disebut sebagai “PENGUSAHA” 

2. Nama                           :  Ina Tri Lidi Yanti 

Tanggal Lahir              : 1996-25-06 

NO KTP                      : 12345678 

Alamat                         : Kertapati  

Selanjutnya disebut sebagai “PEKERJA” 

Pengusaha telah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian kerja sebagai pekerja tetap 

terhitung sejak tanggal 08 febuari 2018. Dengan Syarat-syarat sebagai berikut 

Pasal 1 

PENERIMAAN & PENEMAPATAN 

1. Pengusaha menerima  pekerja dan ditempatkan di bagian ACCOUNTING untuk 

melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah di tentukan. 

2. Pekerja setuju dan siap ditugaskan di lokasi kerja atau unit kerja manapun baik 

dikantor pusat maupun group sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 

3. Dalam menjalankan tugasnya, Pekerja berada dibawah pengawasan dan melapora 

kepada Bapak Doris Tupandi. 
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a. Perancangan Interface Pendaftaran Pelamar  

      Pada halaman ini merupakan rancangan interface  halaman utama yang akan 

digunakan oleh pelamar ,berikut  pada gambar 3.31 adalah rancangan halaman 

utama pendaftaran pelamar.   

Sign Up Log In

Masukan Data Pelamar

Nama *

admin 

username

xxxxxx

password

Jabatan*

Pimpinan Pabrik

Pendidikan*

SMA

 

NO KTP (NIK)*

Tanggal lahir*

hh/bb/tttt

Alamat*

Laki-laki

Jenis kelamin*

 

Status menikah*

Lajang

Islam

 

Agama*

 

 

Surat lamaran (hanya file pdf & max 2MB)*

Ijazah  (hanya ekstensi image(jpg/png) &max 2MB)*

SKCK  (hanya ekstensi image(jpg/png) &max 2MB)*

Foto (hanya ekstensi image(jpg/png) &max 2MB)*

CV (hanya file pdf & max 2MB)*

Pilih File Tidak ada file yang dipilih 

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Pilih File Tidak ada file yang dipilih
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KTP (hanya ekstensi image(jpg/png) &max 2MB)*

GET STARTED

Surat kesehatan (hanya ekstensi image(jpg/png) &max 2MB)*

Pilih File Tidak ada file yang dipilih 

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

 

Gambar 3.31 Perancangan Interface pendaftaran pelamar  

b. Perancangan Interface Home 

          Pada halaman ini merupakan rancangan interface  halaman utama yang akan 

digunakan oleh pelamar, berikut  pada gambar 3.32 adalah rancangan halaman 

utama pelamar  : 

HRIS PT REMCO 

    Home

ina@yahoo.com

Biodata

Informasi Jadwal

Pengumuman Kelulusan

LOGO
online

HOME

Selamat datang ina@yahoo.com .

Selamat Bekerja.

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu

 

Gambar 3.32 Perancangan Interface home  

c. Perancangan Interface Biodata Pelamar  

          Pada interface biodata pelamar  rancangan menampilkan halaman biodata  

yang digunakan oleh karyawan. 
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HRIS PT REMCO 

ina@yahoo.com

Biodata

Informasi Jadwal

Pengumuman Kelulusan

LOGO
online

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Biodata

Home

Menu

Biodata

Ubah Biodata

Nama XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Jabatan yang dipilih
Pendidikan 

NO KTP

Tanggal Lahir
Alamat 

Jenis kelamin 

Status menikah 

Agama 
Tanggal melamar 

BERKAS LAMARAN

Surat lamaran 

Curiculum Vitae

Ijazah

SKCK

Surat kesehatan 

KTP

XXXXXX

x-

XXXX

 

Gambar 3.33 Perancangan Interface biodata pelamar 

 

d. Perancangan Interface Informasi Jadwal  

        Pada interface informasi jadwal  rancangan menampilkan halaman jadwal 

yang digunakan oleh pelamar. 

HRIS PT REMCO 

HRD

Daftar Pelamar

Jadwal

Master                              <

Data Karyawan

LOGO
online Jadwal

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Jadwal PT REMCO

Show 10
 

entries Search

No Kegiatan Tanggal awal

1

Home

Menu

XXXX XXXX

previous 1 Next 

        Nilai

Lokasi Tanggal akhir 

XXXX XXXX

Gambar 3.34 Perancangan Interface jadwal pelamar 
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e. Perancangan Interface Pengumuman Kelulusan  

 Pada halaman ini merupakan rancangan interface pengumuman kelulusan 

yang akan digunakan oleh pelamar. 

HRIS PT REMCO 

ina@yahoo.com

Biodata

Informasi Jadwal

Pengumuman Kelulusan

LOGO
online

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Pelamar

Show 10
 

entries Search

No Foto NO KTP

1

Home

Menu

X (10) X  (15)

previous 1 Next 

Tanggal MelamarNama Status

X  (15) X  (15) X  (15)

Lulus Selamat ina@yahoo.com anda lulus dengan posisi kepala hrd dan divisi sekretaris di pt 

remco.silahkan login sebagai karyawan dengan username inayahoo dan password lulus disini

Gambar 3.35 Perancangan interface pengumuman kelulusan 

4. Perancangan Interface  Pimpinan 

Perancangan interface pimpinan terdiri dari beberapa interface, berikut 

adalah perancangan yang terdapat pada pimpinan : 

a. Perancangan Interface Home 

Pada halaman ini merupakan rancangan interface  halaman utama yang akan 

digunakan oleh pimpinan, berikut  pada gambar 3.36 adalah rancangan halaman 

utama pimpinan   
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HRIS PT REMCO 

    Home

Pimpinan
LOGO

online

HOME

Selamat datang pimpinan.

Selamat Bekerja.

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu

Laporan                            <

Gambar 3.36 Perancangan interface  home  

b. Perancangan Interface Laporan Penghasilan Karyawan 

Pada halaman ini merupakan rancangan interface  laporan penghasilan 

karyawan  yang akan digunakan oleh pimpinan.  

HRIS PT REMCO 

    Home

Pimpinan
LOGO

online

Laporan Penghasilan  Karyawan

Cetak Laporan Penghasilan Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

PT REMCO
Menu

 
Relokasi

Laporan                            <

Batal Cetak

Laporan Penerimaan

Laporan Karyawan

Laporan Penghasilan

Febuari

2018

Bulan

Tahun

 

 

- x

Gambar 3.37 Perancangan Interface laporan penghasilan karyawan 

c. Perancangan Interface Laporan Karyawan  

Pada halaman ini merupakan rancangan interface laporan karyawan  yang 

akan digunakan oleh pimpinan. 
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HRIS PT REMCO 

    Home

Pimpinan
LOGO

online

Laporan Karyawan

Cetak Laporan  Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

Menu
 

Relokasi

Laporan                            < Batal Cetak

  Laporan Penerimaan

Laporan Karyawan

Laporan Penghasilan

x-

 

Gambar 3.38 Perancangan Interface laporan karyawan 

d. Perancangan Interface Laporan Penerimaan Karyawan  

Pada halaman ini merupakan rancangan interface laporan penerimaan 

karyawan  yang akan digunakan oleh pimpinan.  

HRIS PT REMCO 

    Home

Pimpinan
LOGO

online

Laporan Karyawan

Cetak penerimaan Karyawan

LOGO PT REMCO PALEMBANG

X (4)
Menu

 
TAHUN LAMARAN

Laporan                            < Batal Cetak

  Laporan Penerimaan

Laporan Karyawan

Laporan Penghasilan

x-

Gambar 3.39 Perancangan Interface laporan penerimaan karyawan 
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e. Perancangan Interface Cetak Penghasilan Karyawan  

Pada halaman ini merupakan rancangan interface cetak penghasilan 

karyawan  yang akan digunakan oleh pimpinan 

  

Laporan data penghasilan karyawan pt remco bulan januari 2018

NIK nama Jabatan divisi Relokasi Gaji 

pokok
Tunjangan 

jabatan 

Tunjangan 

keluarga
Transport Uang makan Hutang total

No 

LOGO

Laporan data penghasilan karyawan 

1 X(20) X(30) X(11) X(11) X(50) X(20) X(20) X(20) X(20)X(20)X(20)X(30)

 

Gambar 3.40  Perancangan Interface cetak penghasilan karyawan 

 

f. Perancangan Interface cetak penerimaan karyawan  

   Pada halaman ini merupakan rancangan interface cetak penerimaan  

karyawan yang akan digunakan oleh pimpinan 

  

Laporan data penerimaan karyawan tahun 2018

No KTP nama
Jabatan 

yang 

dipih

pendidikan
Tanggal

 lahir

Jenis 

kelamin

Status 

menikah
No 

LOGO

Laporan data penerimaan karyawan 

1
X(30) X(11)

Status 
Tanggal 

melamar 
Agama 

Jumlah Pelamar: 1

X(20)
X(5) XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX

X(30)

Gambar 3.41  Perancangan Interface cetak penerimaan karyawan 

g. Perancangan Interface Cetak Data Karyawan  
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Pada halaman ini merupakan rancangan interface cetak data karyawan yang 

akan digunakan oleh pimpinan 

  

Laporan data karyawan pt remco 

NIK nama Jabatan divisi
Status kepegawaian Tanggal masuk Relokasi No 

LOGO

Laporan data karyawan 

1 X(20) X(30) X(11) X(11) XXXXXX XXXXXX X(50)

Jumlah Karyawan : 1

 

Gambar 3.42  Perancangan Interface cetak data karyawan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Implementasi  

      Setelah dilakukan perancangan human resources information system PT 

Remco Palembang  berbasis web, maka tahapan selanjutnya adalah perbuatan 

source code program dan pengujian sistem. Proses implementasi dilakukan dengan 

mengkodekan hasil sistem yang dilakukan sebelumnya untuk melakukan 

pemrograman digunakan bahasa pemrograman PHP dan sebagai basis data 

digunakan MySQL. 

4.1.1  Implementasi Database 

 Database human resources information system PT Remco Palembang 

berbasis web,maka terdapat 11 tabel yang berisi : tabel absen, tabel divisi, tabel 

gaji_pokok, tabel hukuman, tabel jadwal, tabel karyawan, tabel kecelakaan, tabel 

pelamar, tabel tunjangan, tabel nilai dan tabel user. Dapat dilihat pada gambar 4.1 : 

 

Gambar 4.1 Layout database HRIS PT Remco 
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1. Tabel Absen  

       Tabel absen berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini : 

 

Gambar 4.2 Layout tabel absen 

2. Tabel Divisi 

Tabel divisi  berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Layout tabel divisi 

3. Tabel Gaji Pokok 

      Tabel gaji pokok berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah 

ini : 

 



95 
 

95 
 

Gambar 4.4 Layout tabel gaji pokok 

4. Tabel Hukuman  

    Tabel hukuman berisi field-field yang  dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah 

ini : 

 

Gambar 4.5 Layout tabel hukuman 

5. Tabel Jadwal 

Tabel jadwal berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini: 

 

Gambar 4.6 Layout tabel jadwal 

6. Tabel Karyawan 

      Tabel karyawan berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.7 dibawah 

ini : 
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Gambar 4.7 Layout tabel karyawan 

7. Tabel Kecelakaan 

      Tabel kecelakaan berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah 

ini : 

 

Gambar 4.8 Layout tabel kecelakaan 

8. Tabel Nilai         

      Tabel nilai berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini :  

 

Gambar 4.9 Layout tabel nilai 
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9.   Tabel Pelamar 

        Tabel pelamar  berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.10 dibawah 

ini : 
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Gambar 4.10 Layout tabel pelamar 

10. Tabel Tunjangan  

Tabel tunjangan berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.10 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.11 Layout tabel tunjangan 

 

11. Tabel User 

 Tabel user  berisi field-field yang dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah 

ini :  

 

Gambar 4.12  Layout tabel user 

 

4.1.2 Implementasi Interface 

1. Tampilan Halaman Login  

           Implementasi tampilan halaman login untuk mengakses halaman dan fitur-

fitur pada HRIS dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.13 Tampilan halaman login 

  Halaman login merupakan halaman yang dapat diakses setelah user 

mengklik menu login pada halaman utama. Untuk mengakses fitur-fitur atau 

mengelola data pada HRIS ini, user diharuskan login terlebih dahulu. 

 

 

 

 

2. Tampilan Halaman Home 

       Implementasi tampilan halaman home HRD untuk menampilkan halaman 

utama pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan halaman home HRD 

       Implementasi tampilan halaman home karyawan untuk menampilkan halaman 

utama pada user karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.15 Tampilan halaman home karyawan 

         Implementasi tampilan halaman home pelamar untuk menampilkan halaman    

utama pada user pelamar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.16 Tampilan halaman home pelamar 

       Implementasi tampilan halaman home pimpinan untuk menampilkan halaman 

utama pada user pimpinan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.17 Tampilan halaman home  pimpinan 

 

3. Tampilan Halaman  Daftar Pelamar  

    Implementasi tampilan awal halaman daftar pelamar untuk menampilkan   form 

tahun lamaran pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.18 Tampilan awal halaman tahun lamaran 

       Implementasi tampilan halaman daftar pelamar untuk menampilkan berkas 

pelamar pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.19 Tampilan halaman daftar pelamar  

 

 

         Implementasi tampilan awal halaman daftar pelamar untuk menampilkan data 

pelamar pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.20 Tampilan awal halaman data pelamar 

        Implementasi tampilan halaman daftar pelamar untuk menampilkan  detail 
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nilai penentuan kelulusan pelamar pada user HRD dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Gambar 4.21 Tampilan halaman detail nilai penentuan kelulusan pelamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tampilan Halaman  Jadwal 

      Implementasi tampilan halaman jadwal untuk menampilkan jadwal dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.22 Tampilan halaman jadwal 
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     Halaman jadwal dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. Halaman jadwal 

menampilkan jadwal. Selain menampilkan tabel jadwal, pada halaman ini juga 

terdapat button edit untuk mengedit jadwal, delete untuk menghapus jadwal,  dan 

tambah untuk menambah jadwal. 

5. Tampilan Halaman Daftar Divisi 

     Implementasi tampilan halaman daftar divisi untuk menampilkan divisi dapat  

dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.23 Tampilan halaman daftar divisi 

       Halaman daftar divisi dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. Halaman  

menampilkan divisi Selain menampilkan tabel divisi, pada halaman ini juga 

terdapat button edit untuk mengedit divisi, delete untuk menghapus divisi,  dan 

tambah untuk menambah divisi. 

6. Tampilan Halaman Daftar Tunjangan 

     Implementasi tampilan halaman daftar tunjangan untuk menampilkan 

tunjangan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.24 Tampilan halaman daftar tunjangan  



104 
 

104 
 

 

 

     Halaman daftar tunjangan dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. 

Halaman menampilkan tunjangan Selain menampilkan tabel tunjangan, pada 

halaman ini juga terdapat button edit untuk mengedit tunjangan, delete untuk 

menghapus tunjangan,  dan tambah untuk menambah tunjangan. 

7. Tampilan Halaman Data Karyawan 

      Implementasi tampilan halaman data karyawan untuk menampilkan halaman 

relokasi pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.25 Tampilan halaman relokasi 

     Implementasi tampilan awal halaman data karyawan untuk menampilkan form 

data karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.26 Tampilan halaman  data karyawan 

     Halaman data karyawan dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD.    

Menampilkan data karyawan. Selain menampilkan halaman data karyawan 

terdapat button gaji pokok, button absensi, button hukuman dan  button 

kecelakaan.  

      Implementasi tampilan halaman gaji pokok karyawan untuk menampilkan data  
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gaji karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.27 Tampilan halaman data gaji karyawan 

       Halaman  gaji pokok  karyawan  dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. 

Halaman data gaji karyawan  menampilkan  gaji karyawan Selain menampilkan 

tabel data gaji karyawan, pada halaman ini juga terdapat button lihat detail gaji 

karyawan, button edit untuk mengedit gaji karyawan, delete untuk menghapus gaji 

karyawan,  dan tambah untuk menambah gaji karyawan. 

       Implementasi tampilan halaman  absensi karyawan untuk menampilkan daftar 

absensi karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.28 Tampilan halaman daftar hukuman karyawan 

        Halaman absensi karyawan dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. 

Halaman jadwal menampilkan  form  absensi karyawan  Selain menampilkan tabel 

daftar absensi karyawan, pada halaman ini juga terdapat button edit untuk 

mengedit absen, delete untuk menghapus absen,  dan tambah untuk menambah 

absen.  
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       Implementasi hukuman karyawan untuk menampilkan daftar hukuman   

karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.29 Tampilan halaman daftar hukuman karyawan 

      Halaman hukuman karyawan dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. 

Halaman daftar hukuman karyawan menampilkan  form  hukuman  Selain 

menampilkan tabel daftar hukuman karyawan, pada halaman ini juga terdapat 

button edit untuk mengedit hukuman, delete untuk menghapus hukuman,  dan 

tambah untuk menambah hukuman.  

      Implementasi kecelakaan karyawan untuk menampilkan daftar kecelakaan  

karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.30 Tampilan halaman data kecelakaan karyawan 

      Halaman kecelakaan karyawan dikelola dan hanya dapat diakses oleh HRD. 

Halaman data kecelakaan karyawan menampilkan  form  kecelakaan  Selain 

menampilkan tabel data kecelakaan karyawan, pada halaman ini juga terdapat 

button edit untuk mengedit kecelakaan, delete untuk menghapus kecelakaan  dan 

tambah untuk menambah kecelakaan. 

8. Tampilan Halaman Nilai Karyawan 
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     Implementasi tampilan halaman nlai karyawan  untuk menampilkan halaman 

daftar nilai karyawan pada user HRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.31 Tampilan halaman data gaji karyawan 

 

 

 

 

 

 

9. Tampilan Halaman Pendaftaran Pelamar  

     Implementasi tampilan halaman pendaftran pelamar untuk menampilkan 

halaman pendaftran  pada 

user pelamar dapar dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 4.32 Tampilan halaman pendaftran pelamar 

10. Tampilan Halaman Biodata Pelamar  
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      Implementasi tampilan halaman biodata  untuk menampilkan biodata pelamar 

pada user pelamar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.33 Tampilan halaman biodata pelamar 

     Implementasi tampilan halaman biodata  untuk menampilkan biodata pelamar 

pada user pelamar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.34 Tampilan halaman edit biodata pelamar  

 

       Halaman biodata dikelola dan hanya dapat diakses oleh pelamar. Halaman 

biodata menampilkan  form edit biodata. Selain menampilkan halaman ini juga 

terdapat button simpan untuk menyimpan biodata, batal untuk membatalkan 

biodata dan reset untuk mereset biodata. 

         Implementasi tampilan halaman jadwal  untuk menampilkan informasi jadwal  

pelamar pada user pelamar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.35 Tampilan halaman jadwal 
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      Implementasi tampilan halaman  pengumuman kelulusan  untuk menampilkan 

informasi pengumuman kelulusan  pelamar pada user pelamar dapat dilihat pada 

 gambar berikut ini. 

Gambar 4.36 Tampilan halaman daftar pelamar lulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tampilan Halaman Tunjangan Karyawan  

       Implementasi tampilan halaman tunjangan untuk menampilkan informasi 

daftar tunjangan  pada user karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.37 Tampilan halaman daftar tunjangan  

 

12. Tampilan Halaman  Karyawan  

          Implementasi tampilan halaman karyawan untuk menampilkan data karyawan  
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pada user karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.38 Tampilan halaman data karyawan  

 

         Implementasi tampilan halaman gaji pokok karyawan untuk menampilkan 

informasi data gaji karyawan pada user karyawan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Gambar 4.39 Tampilan halaman data gaji karyawan 

         Implementasi tampilan halaman absensi karyawan untuk menampilkan 

informasi daftar absensi karyawan pada user karyawan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Gambar 4.40 Tampilan halaman daftar absensi karyawan 

 

       Implementasi tampilan halaman hukuman karyawan untuk menampilkan 

informasi daftar hukuman karyawan pada user karyawan dapat dilihat pada gambar 
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berikut ini. 

Gambar 4.41 Tampilan halaman daftar hukuman karyawan 

 

    Implementasi tampilan halaman kecelakaan karyawan untuk menampilkan 

informasi data kecelakaan karyawan pada user karyawan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Gambar 4.42 Tampilan halaman data kecelakaan karyawan 

 

13. Tampilan Halaman Cetak Surat Pengangkatan 
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14. Tampilan Halaman  Laporan Data Penerimaan Karyawan 

    Implementasi tampilan halaman laporan data penerimaan karyawan pada user 

pimpinan  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.44 Tampilan halaman  laporan data penerimaan karyawan 

 

15. Tampilan Halaman Cetak Data Penerimaan Karyawan 

      Implementasi tampilan halaman cetak surat pengangkatan untuk menampilkan 

surat pengangkatan pada user karyawan  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Tampilan halaman cetak surat pengangkatan 

Halaman cetak surat pengangkatan dapat diakses oleh karyawan .  
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       Implementasi tampilan halaman cetak data penerimaan karyawan pada user 

pimpinan  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Tampilan halaman cetak data penerimaan karyawan 

16. Tampilan Halaman  Laporan Data Karyawan 

       Implementasi tampilan halaman laporan data karyawan pada user pimpinan  

dapat dilihat pada gambar berikut ini 

Gambar 4.46 Tampilan halaman laporan data karyawan 

 

 

 

17. Tampilan Halaman Cetak Data Laporan karyawan 
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       Implementasi tampilan halaman cetak data laporan karyawan pada user 

pimpinan  dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47 Tampilan halaman cetak data  karyawan 

18. Tampilan Halaman  Laporan Data Penghasilan Karyawan 

      Implementasi tampilan halaman laporan data penghasilan karyawan pada user 

pimpinan  dapat dilihat pada gambar berikut ini 

Gambar 4.48 Tampilan halaman laporan data penghasilan karyawan 

 

 

 

19. Tampilan Halaman Cetak Data Laporan Penghasilan Karyawan 
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      Implementasi tampilan halaman cetak data laporan penghasilan karyawan pada 

user pimpinan  dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Tampilan halaman cetak data laporan penghasilan karyawan 

4.2  Pengujian (Testing) Human Resources  Information System  

 Human Resources Information System yang telah dikonstruksi selanjutnya 

dilakukan dilakukan pengujian (testing) yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap fungsi dapat berjalan dengan sesuai dan pengelolaan dapat dilakukan oleh 

pengguna. Pengujian bertujuan untuk mencari kesalahan. Pengujian yang baik 

adalah pengujian yang memiliki kemungkinan besar dalam menemukan kesalahan. 

(Pressman, 2012 : 584)     

Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode 

pengujian blackbox. Penulis membuat skenario pengujian yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu HRD, pelamar, karyawan dan pimpinan. Pengujian 

blackbox berupaya untuk menemukan kesalahan dalam kategori seperti: fungsi  
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yang salah atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan perilaku atau kinerja, 

kesalahan dalam struktur data, dan kesalahan inisialisasi dan penghentian. 

1. Pengujian yang dilakukan oleh HRD  

Tabel 4.1 Hasil pengujian oleh HRD 

No Fungsi yang 

diuji 

Skenario Hasil yang 

diharapkan 

Keterangan 

1 Fungsi login  HRD 

memasukkan 

username dan 

password 

HRD masuk ke 

halaman sistem, 

sistem menampilkan 

dashboard HRD  

Berhasil 

2 Fungsi login HRD 

memasukkan 

username dan 

password salah 

HRD tidak dapat 

masuk ke halaman 

dashboard HRD dan 

tetap pada halaman 

login 

Berhasil 

3 Fungsi 

tambah data 

jadwal  

Masuk ke 

halaman jadwal, 

kemudian pilih 

button tambah  

Tampil form jadwal  

dan melakukan 

proses tambah data 

jadwal, kemudian 

menampilkan data 

jadwal yang sudah 

ditambah 

Berhasil 

4 Fungsi edit 

data jadwal  

Masuk ke 

halaman jadwal 

kemudian pilih 

button edit untuk 

data jadwal yang 

diinginkan 

Tampil form edit 

jadwal dan 

melakukan proses 

edit, kemudian 

menyimpan data serta 

menampilkan data 

jadwal  yang diubah  

Berhasil 

5 Fungsi hapus 

data jadwal 

Masuk ke 

halaman 

manajemen 

jadwal  kemudian 

pilih button 

hapus untuk data 

jadwal yang 

diinginkan 

Melakukan proses 

menghapus data dan 

menampilkan data 

jadwal  kembali 

Berhasil 

6 Fungsi lihat 

berkas daftar 

pelamar 

Masuk ke 

halaman daftar 

pelamar, 

kemudian pilih 

button lihat 

Tampil halaman 

detail data pelamar  

Berhasil 
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berkas untuk data 

pelamar yang 

diinginkan pada 

halaman daftar 

pelamar 

7 Fungsi input 

nilai  pelamar 

Masuk ke 

halaman data 

pelamar, 

kemudian pilih 

button input nilai  

Tampil form nilai  

dan melakukan 

proses tambah data 

nilai pelamar, 

kemudian 

menyimpan nilai 

Berhasil 

8 Fungsi 

tambah data 

divisi  

Masuk ke 

halaman tambah 

data divisi , 

kemudian pilih 

button tambah  

Tampil form tambah 

divisi  dan melakukan 

proses tambah data 

divisi, kemudian 

menampilkan data 

divisi yang sudah 

ditambah 

Berhasil 

9 Fungsi edit 

data divisi  

Masuk ke 

halaman divisi 

kemudian pilih 

button edit untuk 

data divisi yang 

diinginkan 

Tampil form edit 

divisi dan melakukan 

proses edit, kemudian 

menyimpan data serta 

menampilkan data 

divisi  yang diubah  

Berhasil 

10 Fungsi hapus 

data divisi 

Masuk ke 

halaman data 

divisi   kemudian 

pilih button 

hapus untuk data 

divisi yang 

diinginkan 

Melakukan proses 

menghapus data 

divisi  dan 

menampilkan data 

divisi  kembali 

Berhasil 

     

11 Fungsi 

tambah data 

tunjangan 

Masuk ke 

halaman tambah 

data tunjangan , 

kemudian pilih 

button tambah  

Tampil form tambah 

tunjangan dan 

melakukan proses 

tambah data 

tunjangan, kemudian 

menampilkan data 

tunjangan yang sudah 

ditambah 

Berhasil 

12 Fungsi edit 

data 

tunjangan  

Masuk ke 

halaman 

tunjangan 

kemudian pilih 

button edit untuk 

Tampil form edit 

tunjangan dan 

melakukan proses 

edit, kemudian 

menyimpan data serta 

Berhasil 
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data tunjangan 

yang diinginkan 

menampilkan data 

tunjangan  yang 

diubah  

13 Fungsi hapus 

data 

tunjangan 

Masuk ke 

halaman data 

divisi   kemudian 

pilih button 

hapus untuk data 

tunjangan yang 

diinginkan 

Melakukan proses 

menghapus data 

tunjangan  dan 

menampilkan data 

tunjangan kembali 

Berhasil 

14 Fungsi 

tambah data 

karyawan 

Masuk ke 

halaman tambah 

data karyawan , 

kemudian pilih 

button tambah  

Tampil form tambah 

karyawan dan 

melakukan proses 

tambah data 

karyawan, kemudian 

menampilkan data 

karyawan yang sudah 

ditambah 

Berhasil 

15 Fungsi edit 

data karyawan  

Masuk ke 

halaman 

karyawan 

kemudian pilih 

button edit untuk 

data karyawan 

yang diinginkan 

Tampil form edit 

karyawan  dan 

melakukan proses 

edit, kemudian 

menyimpan data serta 

menampilkan data 

karyawan  yang 

diubah  

Berhasil 

16 Fungsi hapus 

data karyawan 

Masuk ke 

halaman data 

divisi   kemudian 

pilih button 

hapus untuk data 

karyawan yang 

diinginkan 

Melakukan proses 

menghapus data 

karyawan  dan 

menampilkan data 

karyawan kembali 

Berhasil 

17 Fungsi lihat 

detail 

karyawan 

Masuk ke 

halaman 

karyawan 

kemudian pilih 

button lihat detail  

untuk data 

karyawan yang 

diinginkan pada 

halaman 

karyawan 

Tampil halaman 

detail karyawan  

Berhasil 

18 Fungsi 

tambah data 

karyawan 

Masuk ke 

halaman tambah 

data karyawan , 

Tampil form tambah 

karyawan dan 

melakukan proses 

Berhasil 
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kemudian pilih 

button tambah  

tambah data 

karyawan, kemudian 

menampilkan data 

karyawan yang sudah 

ditambah 

19 Fungsi edit 

data karyawan  

Masuk ke 

halaman 

karyawan 

kemudian pilih 

button edit untuk 

data karyawan 

yang diinginkan 

Tampil form edit 

karyawan  dan 

melakukan proses 

edit, kemudian 

menyimpan data serta 

menampilkan data 

karyawan  yang 

diubah  

Berhasil 

20 Fungsi hapus 

data karyawan 

Masuk ke 

halaman data 

divisi   kemudian 

pilih button 

hapus untuk data 

karyawan yang 

diinginkan 

Melakukan proses 

menghapus data 

karyawan  dan 

menampilkan data 

karyawan kembali 

Berhasil 

21 Fungsi lihat 

nilai 

karyawan  

Masuk ke 

halaman nilai 

kemudian pilih  

lihat nilai 

karyawan  

Tampil nilai 

karyawan 

Berhasil 

22 Fungsi logout Pilih menu logout HRD keluar dari 

halaman HRD 

Berhasil 

 

       Dari hasil pengujian diatas, HRD  sukses menggunakan sistem yang 

dibangun.HRD sukses melakukan login dan logout. HRD sukses melakukan edit 

dan hapus data master yang terdiri dari daftar pelamar, jadwal,data master, divisi, 

tunjangan, data karyawan, dan nilai. HRD sukses melakukan lihat berkas data 

pelamar , input nilai dan lihar nilai.HRD sukses melakukan input, edit, dan hapus 

jadwal . HRD sukses melakukan input, edit, dan hapus divisi. HRD sukses 

melakukan input, edit, dan hapus tunjangan. HRD sukses melakukan lihar detail 

data karyawan . HRD sukses melakukan input, edit, dan hapus absen. HRD sukses 

melakukan input, edit, dan hapus gaji pokok . HRD sukses melakukan input, edit, 
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dan hapus kecelakaan. HRD sukses melakukan input, edit, dan hapus hukuman . 

HRD sukses melihat daftar nilai karyawan. 

2. Pengujian yang dilakukan oleh Pelamar 

Tabel 4.2 Hasil pengujian oleh pelamar  

No Fungsi yang 

diuji 

Skenario Hasil yang 

diharapkan 

Keterangan 

1 Fungsi 

registrasi 

pelamar 

Masuk ke 

halaman awal 

HRIS, kemudian 

pilih menu Sign 

Up 

Tampil form 

registrasi data 

pelamar dan 

melakukan proses 

registrasi data 

pelamar, kemudian 

menyimpan data 

pelamar yang sudah 

ditambah 

Berhasil 

2 Fungsi login  Pelamar 

memasukkan 

username dan 

password 

Pelamar  masuk ke 

halaman sistem, 

sistem menampilkan 

dashboard  pelamar   

Berhasil 

3 Fungsi login Pelamar 

memasukkan 

username dan 

password salah 

Pelamar   tidak dapat 

masuk ke halaman 

dashboard pelamar 

dan tetap pada 

halaman login 

Berhasil 

4 Fungsi ubah 

biodata 

pelamar  

Masuk ke 

halaman biodata 

pelamar 

kemudian pilih 

button edit untuk 

biodata yang 

diinginkan 

Tampil form ubah 

biodata pelamar dan 

melakukan proses 

ubah, kemudian 

menyimpan data 

serta menampilkan 

biodata  yang diubah 

Berhasil 

5 Fungsi tampil 

biodata 

pelamar  

Masuk ke 

halaman biodata 

pelamar 

kemudian pilih  

lihat biodata 

pelamar 

Tampil biodata 

pelamar  

Berhasil 

6 Fungsi  tampil 

informasi 

jadwal  

Masuk ke 

halaman 

informasi jadwal 

kemudian pilih  

lihat jadwal 

Tampil jadwal  Berhasil 
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7 Fungsi  

pengumuman 

kelulusan  

Masuk ke 

halaman 

informasi daftar 

pelamar lulus  

kemudian pilih  

lihat 

pengumuman 

kelulusan  

Tampil daftar 

pelamar lulus 

Berhasil 

8 Fungsi logout Pilih menu 

logout 

Pelamar keluar dari 

halaman pelamar  

Berhasil 

      Dari hasil pengujian diatas, pelamar  sukses menggunakan sistem yang 

dibangun.pelamar sukses melakukan registrasi pelamar.Pelamar sukses melakukan 

login dan logout. Pelamar  sukses melakukan ubah biodata pelamar.Pelamar sukses  

lihat biodata pelamar. Pelamar  sukses melihat informasi jadwal.Pelamar sukses 

melihat informasi pengumuman kelulusan. 

3. Pengujian yang dilakukan oleh Karyawan 

Tabel 4.3 Hasil pengujian oleh karyawan   

No Fungsi yang 

diuji 

Skenario Hasil yang 

diharapkan 

Keterangan 

1 Fungsi login  Karyawann 

memasukkan 

username dan 

password 

Karyawan   masuk 

ke halaman sistem, 

sistem 

menampilkan 

dashboard  pelamar   

Berhasil 

2 Fungsi login Karyawan 

memasukkan 

username dan 

password salah 

Karyawan    tidak 

dapat masuk ke 

halaman dashboard 

pelamar dan tetap 

pada halaman login 

Berhasil 

3 Fungsi lihat 

daftar 

tunjangan 

Masuk ke 

halaman 

tunjangan  

kemudian  lihat  

daftar tunjangan  

Tampil daftar 

tunjangan 

Berhasil 

4 Fungsi lihat 

data karyawan  

Masuk ke 

halaman data 

karyawan  

Tampilan data 

karyawan 

Berhasil 
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kemudian lihat 

data karyawan 

5 Fungsi  ubah 

biodata  

Masuk ke 

halaman data 

karyawan 

kemudian ubah 

biodata yang 

diinginkan 

Tampil form ubah 

biodata karyawan 

dan melakukan 

proses ubah, 

kemudian 

menyimpan data 

serta menampilkan 

biodata  yang 

diubah 

Berhasil 

6 Fungsi lihat 

data gaji pokok 

Masuk 

kehalaman data 

karyawan 

kemudian pilih 

button gaji 

pokok untuk 

melihat data 

gaji karyawan 

Tampilan data gaji 

karyawan  

Berhasil 

  7 

 

Fungsi lihat 

daftar absensi 

karyawan 

 

Masuk 

kehalaman data 

karyawan 

kemudian pilih 

button absensi 

pokok untuk 

melihat daftar 

absensi 

karyawan 

Tampilan daftar 

absensi karyawan 

 

Berhasil 

 

  8 

 

 

Fungsi lihat 

daftar hukuman 

karyawan  

 

 

Masuk 

kehalaman data 

karyawan 

kemudian pilih 

button hukuman 

untuk melihat 

daftar hukuman 

karyawan 

Tampilan daftar 

hukumana 

karyawan 

 

 

Berhasil 

 

 

9  Fungsi lihat 

data kecelakan 

karyawan  

 

Masuk 

kehalaman data 

karyawan 

kemudian pilih 

button 

kecelakaan  

untuk melihat 

Tampilan data 

kecelakaan 

karyawan 

 

Berhasil 
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       Dari hasil pengujian diatas, karyawan sukses menggunakan sistem yang 

dibangun.Karyawan sukses melakukan login dan logout. Karyawan sukses 

menggunakan fungsi  yang terdiri dari tunjangan, data karyawan dan cetak surat 

pengangkatan.  Karyawan sukses melihat informasi tunjangan. Karyawan sukses 

melihat informasi data karyawan. Karyawan sukses melakukan ubah biodata 

karyawan.Karyawan sukses melihat informasi data gaji pokok karyawan ,absen, 

kecelakaan, hukuman .Karyawan sukses mencentak surat pengangkatan. 

4. Pengujian yang dilakukan oleh Pimpinan  

Tabel 4.4 Hasil pengujian oleh pimpinan 

No Fungsi yang 

diuji 

Skenario Hasil yang 

diharapkan 

Keterangan 

1 Fungsi login  Pimpinan 

memasukkan 

username dan 

password 

Pimpinan  masuk 

ke halaman sistem, 

sistem 

menampilkan 

dashboard  

pimpinan   

Berhasil 

 

2 Fungsi login Pimpinan 

memasukkan 

username dan 

Pimpinan   tidak 

dapat masuk ke 

halaman 

Berhasil 

 

data kecelakaan  

karyawan 

10 Fungsi cetak  

surat 

pengangkatan  

Masuk ke 

halaman  surat 

pengangkatan  

Menampilkan 

laporan  surat 

pengangkatan 

dalam bentuk 

laporan pdf 

Berhasil 

 

     

11 Fungsi logout Pilih menu 

logout 

Karyawan  keluar 

dari halaman 

pimpinan 

Berhasil 

 



125 
 

125 
 

password salah dashboard 

pimpinan dan tetap 

pada halaman 

login 

3 Fungssi 

tampilan 

laporan 

penerimaan 

Masuk ke 

halaman 

laporan 

penerimaan 

karyawan 

Menampilkan 

laporan 

penerimaan 

karyawan  

Berhasil 

 

4 Fungsi 

tampilan  

laporan 

karyawan 

Masuk ke 

halaman 

laporan 

karyawan  

Menampilkan 

laporan karyawan  
Berhasil 

 

5 Fungsi 

tampilan 

penghasilan 

karyawan  

Masuk ke 

halaman 

laporan 

penghasilan 

karyawan 

Menampilkan 

laporan 

penghasilan 

karyawan 

Berhasil 

 

6 Fungsi cetak 

laporan  data 

penerimaan 

karyawan  

Masuk ke 

halaman 

laporan data 

penerimaan 

kemudian pilih 

button cetak  

Menampilkan 

laporan data 

penerimaan 

karyawan dalam 

bentuk laporan pdf 

Berhasil 

 

7 Fungsi cetak 

laporan data 

karyawan 

Masuk ke 

halaman 

laporan data 

karyawan 

kemudian pilih 

button cetak 

Menampilkan 

laporan data  

karyawan dalam 

bentuk laporan pdf 

Berhasil 

 

8 Fungsi cetak 

laporan   data 

penghasilan  

Masuk ke 

halaman 

laporan data 

penghasilan 

kemudian pilih 

button cetak 

Menampilkan 

laporan data 

penghasilan dalam 

bentuk laporan pdf 

Berhasil 

 

9 Fungsi logout Pilih menu 

logout 

Pimpinan keluar 

dari halaman 

pimpinan 

Berhasil 
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     Dari hasil pengujian diatas, pimpinan  sukses menggunakan sistem yang 

dibangun.Pimpian sukses melakukan login dan logout.Pimpiana sukses 

menggunakan fungsi  yang terdiri dari fungsi tampilan laporan  penerimaan,fungsi 

tampilan laporan karyawan,fungsi tampilan penghasilan. Pimpinan sukses 

melakukan cetak laporan data penerimaan karyawan.. Pimpinan sukses melakukan 

cetak laporan data karyawan. Pimpinan sukses melakukan cetak data laporan data 

penghasilan. 

4.3     Penyerahan (Deployment) HRIS 

Sistem yang telah melalui tahapan pengujian selanjutnya akan diserahkan 

agar dapat diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Tahapan 

penyerahan dilakukan secara langsung terhadap unit terkait sebagai lokasi 

penelitian. Penyerahan yang dilakukan terhadap output dari penelitian dengan 

keterangan sebagai berikut 

Output : Human Resources Infomation System PT Remco 

Palambang Berbasis Web. 

Developer : Ina Tri Lidi Yanti 

Database name : hris_db 

Detail penyerahan HRIS pada kegiatan penelitian yang dilakukan antara 

lain yaitu:   
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Kepada : Desna Alfrezy 

Jabatan : HRD PT Remco Palembang 

Lokasi penelitian : PT.Remco Palembang 

Alamat  : PT.Remco Palembang 

Jadwal : Febuari 2018 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

         Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian Human Resource Information 

System yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sistem 

yang dibangun menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, bahasa 

pemrograman PHP dan peracangan dengan Data Flow Diagram (DFD). Penelitian 

yang dilaksanakan dalam  membangun Human Resource Information System  yang 

akan mengelola SDM yang ada, mulai dari proses perekrutan hingga berhenti kerja 

serta memberikan informasi mengenai karyawan tersebut. Output HRIS terdiri atas 

6 subsistem yaitu subsistem perencanaan kerja,subsistem perekutan, subsistem 

manajemen angkatan kerja. subsistem tunjangan, subsistem benefit dan  subsistem 

pelaporan lingkungan. Sistem informasi berbasis website ini dapat membantu  

memberikan informasi kepada pelamar dan karyawan mengenai layanan apa saja 

yang ada di dalam sistem tersebut dan memudahkan HRD untuk mengelola data 

dan membuat laporan. 

5.2 Saran  

Beberapa saran dan pertimbangan dari hasil penelitian untuk pengembangan 

lebih lanjut atas sistem yang dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengembangkan Human Resource Information System PT Remco 

secara Mobile berbasis Android. 

2. Untuk menjaga keamanan Human Resource Information System PT. 

Remco dapat menerapkan penggunaan framework. 
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Lampiran  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Data karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Surat Kesepakatan Kerja 
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Gambar 3. Data produksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lemari kaca  
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Lampiran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.Untuk interview  
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Gambar 6. Untuk interview 
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Gambar 7. Form training record 
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Gambar 8.Surat bekerja non kontrak 

 

 

 

Gambar 9.Form Penilian Calon Karyawan   
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Dokumentasi Pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Dokumentasi pengujian dengan Karyawan PT Remco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Dokumentasi pengujian dengan HRD PT Remco 
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Foto 3. Dokumentasi pengujian dengan pimpinan PT Remco 
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