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ABSTRACT—Personnel information system that runs still
use manual way from start filling out employee, leave
application forms and submission forms service trips are
all still using paper media. Moreover, all such documents
shall be sent directly to the office for further processing. As
the development of the road with easy Internet access
wherever we are, the creation of a web-based system will
be very helpful in accessing any information required. Web
applications built using the PHP scripting language
support, as well as a media server database MSQL in
making this information system.
Keywords: Website, Mysql, Applications
INTISARI—Sistem informasi kepegawaian yang berjalan
masih menggunakan cara manual dari mulai pengisian
formulir karyawan, formulir pengajuan cuti dan formulir
pengajuan perjalanan dinas yang semuanya masih
menggunakan media kertas. Terlebih lagi semua dokumen
tersebut harus dikirimkan langsung ke kantor untuk dapat
diproses lebih lanjut. Seiring berkembangnya jalan dengan
kemudahan akses internet dimanapun kita berada,
pembuatan suatu sistem berbasis web akan sangat
membantu dalam mengakses setiap informasi yang
diperlukan. Aplikasi web yang dibangun menggunakan
dukungan bahasa script PHP, serta MSQL database server
sebagai media dalam pembuatan sistem informasi ini.
Kata Kunci: Website, Mysql, Aplikasi
PENDAHULUAN
Sistem informasi sudah menjadi bagian yang
sangat signifikan dalam perkembangan teknologi saat ini.
Perkembangan teknologi informasi dipengaruhi oleh
tingginya kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi
yang akurat, efektif dan efisien. Berkembangnya teknologi
komputer mempengaruhi kinerja manusia sebagai
operasional sistem sehingga peralihan ke arah sistem
informasi yang berbasiskan komputer semakin meningkat.
Perusahaan jasa dapat memiliki beberapa sistem seperti
Sistem Kepegawaian, Akuntansi, Inventory dan lain-lain.
Salah satu bagian sistem informasi yang menjadi pokok
perhatian pada perusahaan jasa adalah sistem
kepegawaian.
Menurut Purnamasari dalam jurnal Pembangunan
sistem infromasi pengelolahan
data pegawai dan
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penggajian pada unit pelaksana teknis taman kanak-kanak
dan sekolah dasar kecamatan pringkuku :”Salah satu
informasi yang penting dari suatu instansi pemerintah
adalah tentang kepegawaian yang terkait dengan apa saja
yang termasuk dalam melengkapi data pegawai tersebut.
Mulai dari pangkat dan golongan, status, penggajian dan
lain-lain”.
Selama ini pengolahan data yang ada di PT.
Supraco Indonesia belum sepenuhnya terkomputersisasi,
adapun prosedur yang dilakukan adalah prosedur yang
diterapkan dalam pengolahan data pegawai pada unit
pelaksana PT.Supraco sudah menggunakan sistem
terkomputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft
Excel yang memiliki kelemahan dalam hal waktu yang
diperlukan cukup lama dalam proses penginputan data.
Hal ini mempersulit pencarian data pegawai jika sewaktuwaktu data tersebut dibutuhkan, maka penulis
menyimpulkan lemahnya pengolahan data pada bagian
kepegawaian dimana prosedur yang dilakukan belum
sepenuhnya tekomputerisasi. Oleh karena itu, penulis
merasa perlu untuk membuat suatu sistem informasi
kepegawaian berbasis komputer yang dapat mengatasi
kelemahan dan kekurangan dari sistem pengolahan data
sebelumnya. Dimana dengan sistem pengolahan data yang
baru ini dapat dilakukan dengan cepat, meskipun jumlah
data yang dimasukan relatif banyak dan keakuratan
perhitungan dan laporan dapat dicapai semaksimal
mungkin sehingga dapat mengurangi kesalahan data.
Dengan sendirinya efesiensi waktu dalam pengerjaan dan
penyelesaian
suatu
laporan
akan
lebih
baik.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam
pembuatan skripsi ini penulis mencoba membantu
menyelesaikan permasalahan yang ada pada PT. Supraco
Indonesia dengan menjadikan permasalahan tersebut
sebagai bahan penulisan skripsi yaitu “Sistem Informasi
Kepegawaian Outsourcing Berbasis Web pada PT. Supraco
Indonesia”.
Dari latar belakang masalah yang sudah disampaikan,
masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:
1. Sistem
informasi
kepegawaian
belum
terkomputerisasi, sehingga tingkat akurasi database,
data cuti, data perjalanan dinas yang dihasilkan masih
kurang.
2. Penyimpanan dokumen pegawai masih secara manual
dalam bentuk rekaman dokumen file.
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Berdasarkan identifikasi permasalahan yang penulis
sampaikan sebelumnya permasalahan yang timbul adalah
pemrosesan data yang masih menggunakan manual, belum
adanya aplikasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan suatu
perusahaan. Bagaimana cara membuat aplikasi sistem
informasi sesuai dengan kebutuhan yaitu dengan
menggunakan “My SQL” software PHP sebagai salah satu
aplikasi sebagai proses pengolahan data untuk
mempermudah pekerjaan dan menghasilkan laporan
database, laporan data cuti, laporan data perjalan dinas.
Maksud penulis melakukan penelitian ini
merancang sistem untuk mendukung intergritas data dan
kemudahan pengolahan data serta meningkatkan
pelayanan kebutuhan akan informasi kepegawaian yang
lebih akurat dan relevan dengan memahami prosedur
kerja yang ada di PT. Supraco Indonesia. Tujuan adalah
agar sistem dapat diimplementasikan dalam bidang
kepegawaian yang efektif dan efisien.
BAHAN DAN METODE
A. Teknik Pengumpulan data
Metode penelitian yang penulis gunakan untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan
mengadakan beberapa macam pengumpulan data antara
lain:
a. Observasi
Penulis melakukan pengamatan langsung ke PT.
Supraco untuk mencari informasi yang berkaitan dengan
informasi kepegawaian. Khususnya mengenai bagaimana
sistem pengelolahan data pegawai, mulai dari penginputan
data pegawai dan mengamati kegiatan yang berkaitan
dengan pencatatan dokumen, dan sebagainya.
b. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab dengan salah satu
karyawan yang bertugas melakukan penginputan data
pegawai secara langsung. Untuk mendapatkan keterangan
yang berkaitan dengan masalah yang akan ditulis.
c. Studi Pustaka
Studi ini dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti
langsung dan mengumpulkan data teoritis dari sumber
tertulis yang diperoleh dari buku-buku, jurnal serta media
internet yang ada hubunganya dengan topik yang akan
dibahas.
B. Model pengembangan Sistem
Penulis melakukan riset untuk mendapatkan data atau
informasi yang akurat mengenai keadaan sebenarnya,
untuk dianalisa agar penulis dapat mengetahui fakta dan
data guna membangun sebuah sistem program yang baik
dan benar.
1. Analisa Kebutuhan Software
Analisa kebutuhan adalah sebuah proses untuk
mendapatkan informasi dan spesifikasi tentang perangkat
lunak yang diinginkan klien/pengguna. Kedua belah pihak,
yaitu klien dan pembuat perangkat lunak terlibat aktif
dalam tahap ini. Informasi yang diperoleh dari
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klien/pengguna inilah yang menjadi acuan untuk
melakukan desain perangkat lunak.
2. Desain
Pada tahap ini penulis membuat rancangan system
menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram), untuk
software architecture menggunakan UML (Unified Modeling
Language), dan untuk user interface menggunakan Adobe
Photoshop dan Macromedia Dreamweaver CS3.
3. Pengkodean (Code Generation)
Tahap ini penulis membahas tentang bahasa
pemrgraman apa yang di pakai dalam pembuatan web.
Penulis menggunakan bahasa pemprograman terstruktur.
4. Testing
Pada tahap ini dilakukan tes pengujian sistem,
program yang dibuat sudah benar atau masih mengalami
kesalahan. Dengan adanya tes ini untuk mengurangi
tingkat kesalahan yang adanya dan bisa diperbaiki. Penulis
menggunakan Black Box testing dalam pengujiannya.
5. Support
Pada tahap ini dilakukan dengan publikasi web secara
online. Untuk menjalankan sistem usulan diperlukan
kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan hardware
tersebut meliputi : Processor, Memory, Monitor, Hard Disk,
Keyboard, Mouse, dan Printer. Sedangkan kebutuhan
software meliputi : Sistem Operasi, Software Aplikasi dan
SoftwareDatabase
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tahap Analisis Kebutuhan Software
Rancang bangun sistem informasi kepegawaian PT.
Supraco Indonesia, sistem ini secara onlinedan
berbasisweb dimana para pegawai dapat mengakses
informasi yang dibutuhkan untuk pengajuan perjalanan
dinas dan melakukan pengajuan cuti secara sistematis.
Berikut ini spesifikasi kebutuhan dari rancang bangun
sistem informasi kepegawaian PT. Supraco Indonesia.
Halaman Pegawai:
A1. Pegawai dapat mengajukan perjalanan dinas.
A2. Pegawai dapat melihat riwayat perjalanan dinas.
A3. Sistem dapat memvalidasi data perjalanan dinas.
A4. Pegawai dapatmengajukan cuti
A5. Pegawai dapat melihat riwayat cuti.
A6. Sistem dapat memvalidasi data cuti
Halaman Administrasi:
D1. Admin dapat mengelola data pegawai.
D2. Admin dapat mengelola data perjalanan dinas.
D3. Admin dapat mengelola data cuti.
D4. Admin dapat membuat laporan data pegawai.
D5. Admin dapat membuat laporan data perjalanan dinas.
D6. Admin dapat membuat laporan data cuti.
B. Tahap Desain
1. Desain Sistem
a.

Use Case Diagram
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1) Use Case Diagram Pengajuan Perjalanan Dinas
Halaman Pegawai

Ya

Pilih Pengajuan
Perjalanan Dinas

Melakuan Login

Tidak

Sea Level Usecase:

<<include>>

Melakukan Login

Input Tanggal
Berangkat

Memasukkan
Username & Password
Tidak valid

valid

Input Lama Dinas

Input Lokasi
Keberangkatan

Input Tempat Tujuan

Input Kegiatan
Dinas

Memilih pengajuan
perjalanan dinas

Input Tgl Berangkat
«extends»
«extends»

Pegawai
Halaman
Pengajuan Perjalanan
Dinas

Pilih Pengajuan
Perjalanan Dinas

<<include>>

Input
Berangkat Dari

Input Data
Perjalanan Dinas

«extends»

Melihat riwayat
perjalanan dinas

«extends»

Input Biaya
Dinas

Melihat Riwayat
Perjalanan DInas

Input Lama Dinas

«extends»

«extends»

Input Tempat
Tujuan Dinas

Melihat
Riwayat
Perjalanan Dinas
Input Biaya Dinas

Input
Kegiatan Dinas

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 3. Activity Diagram Pengajuan Perjalanan Dinas
Halaman Pegawai

<<include>>

Fish Level Usecase:
Tampilkan
Riwayat
Perjalanan Dinas

2) Activity Diagram Pengajuan Cuti Halaman Pegawai

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 1. Use Case Diagram Pengajuan Perjalanan Dinas
Halaman Pegawai
2) Use Case Diagram Pengajuan Cuti Halaman
Pegawai

Ya

Pilih Pengajuan
Cuti

Melakuan Login

Tidak

Input NIP
Atasan

Tidak valid

valid

Input Periode
Cuti

Pilih Jenis Cuti

Input Jumlah
Cuti

Input Keterangan
Cuti

Memilih
pengajuan cuti

Sea Level Usecase:

<<include>>

Melakukan Login

Memasukkan
Username & Password
Tampilkan Jenis
Cuti
Melihat riwayat
cuti

<<include>>

Melihat Riwayat
Cuti

Input NIP
Atasan/Manager
«extends»
«extends»

Pilih Jenis Cuti
Pegawai
Halaman
Pengajuan Cuti

Pilih Pengajuan
Cuti

<<include>>

Input Data
Cuti

«extends»

Input Periode
Cuti
«extends»
«extends»

Input Jumlah
Cuti

Melihat
Riwayat
Cuti

<<include>>

Input Keterangan
Cuti

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 5. Activity diagram Pengajuan Cuti Halaman
Pegawai
3) Activity Diagram Admin Persetujuan Perjalanan
Dinas
Melakukan Login

Pilih Data
Perjalanan Dinas

Fish Level Usecase:
Pilih Pemohon
Perjalanan Dinas

Tampilkan
Riwayat
Cuti

Tidak
Tidak valid

Valid
Cek

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 2. Use Case Diagram Pengajuan Cuti Halaman
Pegawai

Persetujuan
Perjalanan Dinas

Tidak

Ya

Isi Catatan
Perjalanan Dinas

b. Activity Diagram
1) Activity Diagram Pengajuan Perjalanan Dinas
Halaman Pegawai

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 6. Activity Diagram Persetujuan Perjalanan Dinas
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Deployment Diagram

C. Tahap Pengkodean (Code)
Salah satu kode program pada Form Pengajuan Cuti dapat
diuraikan sebagai berikut:
<link
rel="stylesheet"
href="jsDatePick_ltr.min.css" />

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 7. Deployment Diagram Sistem Informasi
Kepegawaian Berbasis Web
d. Component Diagram

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 8. Component Diagram Kepegawaian Berbasis
Web
2. Desain Database
a.

Entity Relationship Diagram (ERD)
Jenis
Kelamin

Tgl_masuk

Id_jabatan

Tmpt_lahir
Tgl_lahir

Alamat

Id_bagian
Foto

Nama
Passwd

Hak_cuti
Nip

1

1
Pegawai

Melakukan

Melakukan

1

1

Perjalanan Dinas

Status
Status_dinas

Biaya

Lama_dinas

Nip*

Keterangan

Kegiatan
Nip_atasan

Berangkat_dari

Lama
Jenis_cuti

Tempat_tujuan
Tgl_berangkat

<table width="96%" border="1" align="center">
<tr bgcolor="#000000">
<td
colspan="4"><div
align="center"><font
color="#333333"><strong><font
color="#FFFFFF"
size="+2"><strong>Data Pegawai</strong></font></font></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="332">NIP </td>
<td width="15"><div align="center">:</div></td>
<td width="453"><input name="nips" readonly="" type="text" value="<?
echo "$row[nip]";?>" /></td>
<td
width="201"
rowspan="7"><img
src="<?
echo
"head/image_peg/$row[foto]";
?>"
width="200px"
height="180px"><br></td>
</tr>
<tr><td>Nama</td><td><div align="center">:</div></td>
<td><input name="nama" readonly="" type="text" value="<? echo
"$row[nama]";?>" /></td></tr>
<tr>
<tr><td>Tanggal Masuk </td><td><div align="center">:</div></td>
<td><input name="tgl_masuk" readonly="" type="text" value="<? echo
"$row[tgl_masuk]";?>" /></td></tr>
<tr><td>Bagian</td><td><div align="center">:</div></td>
<td><input name="bagian" readonly="" type="text" value="<? echo
"$row[id_bag]";?>" /></td></tr>
<tr><td>Jabatan</td><td><div align="center">:</div></td>
<td><input name="jabatan" readonly="" type="text" value="<? echo
"$row[id_jab]";?>" /></td></tr>
<tr></tr>
</table>
<td width="272"><input type="text" name="periode" size="12"
id="inputField" >
<em><font color="#CC0000">*(yyyy-mm-dd)</font></em></td>
</tr>
<tr><td>Jumlah Cuti Yang Diinginkan</td><td>:</td>
<td><input name="jumlah_cuti" type="text" size="3" maxlength="3"
value=".."
onblur="if(this.value=='')value=this.defaultValue"
onfocus="if(this.value==this.defaultValue)value=''">Hari</td>
</tr>
<tr><td>Keterangan</td><td>:</td><td><textarea name="keterangan"
cols="30" rows="5" wrap="virtual"></textarea></td></tr>
<tr>
<td><input
name=""
type="submit"
onClick="MM_validateForm('nip_atasan','','R','periode','','R','jumlah_cuti',''
,'RisNum','keterangan','','R');return
document.MM_returnValue"
value="KIRIM">
&nbsp;<input
name=""
type="reset"
value="BATAL"
"javascript:history.back();"></td></tr>
</table>
</form>

Id
Catatan

Id_dinas

media="all"

D. Tahap Pengujian (Testing)

Cuti
Catatan_dinas

Nip*

type="text/css"

Tgl_pengajuan

Periode

Langkah berikutnya didalam metode waterfall adalah
Testing. Pada tahap ini penulis menggunakan model
blackbox testing dengan menguji pada form pengajuan cuti
dan form persetujuan cuti sebagai berikut:

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 7. ERD Sistem Informasi Kepegawaian
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Tabel 1. Pengujian Balck Box pada Form Pengajuan Cuti
No.
1

2

3

Skenario
Pengujian
NIP Atasan
diisi
dengan
karakter

Tes Case
NIP Atasan :
abcde

NIP
Atasan,
periode
cuti yang
diinginkan,
jumlah cuti
yang
diinginkan
dan
keterangan
tidak diisi

NIP Atasan :
(kosong)
Periode cuti
yang
diinginkan:
(kosong)
Jumlah cuti
yang
diinginkan:
(kosong)
Keterangan:
(kosong)

NIP
Atasan,
periode
cuti yang
diinginkan,
jumlah cuti
yang
diinginkan
dan
keterangan
tidak diisi

NIP Atasan :
20100104
Periode cuti
yang
diinginkan:
2014-03-06
Jumlah cuti
yang
diinginkan:
1
Keterangan:
Liburan

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan
menolak ketika
proses “kirim”
dan
menampikan
pesan “Terjadi
kesalahan
dalam
pengajuan:
-nip_atasan
harus angka
Sistem akan
menolak ketika
proses “kirim”
dan
menampikan
pesan “Terjadi
kesalahan
dalam
pengajuan:
-nip_atasan
tidak boleh
kosong
- periode tidak
boleh kosong
- jumlah_cuti
harus angka
-keterangan
tidak boleh
kosong
Sistem akan
menerima
ketika proses
“kirim” dan
menampikan
pesan
“Pengajuan
berhasil
dikirim dan
segera
diproses,
Terima Kasih”.

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Kesimpulan
Valid

menggunakan bahasa pemrograman html dan php.
Tampilan antar muka (user interface) yang dibuat dalam
sistem informasi kepegawaian outsourcing PT. Supraco
Indonesia Jakarta adalah:
a.

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

valid

Tampilan Halaman Utama

Sumber: Hasil desain (2016)
Gambar 8. Tampilan Halaman Utama
b.

Tampilan Form Pengajuan Cuti

Sumber: Hasil pengujian (2016)

Tabel 2. Pengujian Balck Box pada Form Persetujuan Cuti
No.
1

2

Skenario
Pengujian
Status dan
catatan
tidak diisi

Status dan
catatan
diisi

Tes Case
Status:
(kosong)
Catatan:
(kosong)

Status:
Disetujui
Catatan:
Selamat
Berlibur

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan
menolak
ketika proses
“kirim” dan
menampikan
pesan “Terjadi
kesalahan
dalam
penrsetujuan:
-Status tidak
boleh kosong
- Catatan tidak
boleh kosong”.
Sistem akan
menerima
ketika proses
“proses” dan
menampikan
pesan
“Pengajuan
cuti berhasil
divalidasi”.

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Sesuai
harapan

Kesimpulan
valid

valid

Sumber: Hasil desain (2016)
Gambar 9. Tampilan Form Pengajuan Cuti
c. Tampilan Halaman Admin

Sumber: Hasil pengujian (2016)
E. Tahap Support (Implementasi)
Tahap selanjutnya setelah system and software design
adalah implementasi dengan membuat program
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3.

4.

berkaitan dengan keperluan pekerjaan dan tidak
sempat datang ke kantor PT. Supraco Indonesia,
sehingga dapat menghemat waktu.
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi melalui
formulir online maka dapat meminimalisir terjadinya
redudansi data dalam pengarsipan data kepegawaian
karyawan proyek pada PT. Supraco Indonesia.
Dengan sistem yang saling terhubung maka akan
mempermudah dalam pembuatan laporan data
pegawai bulanan maupun laporan data terbaru apabila
ada permintaan dari Client.
UCAPAN TERIMA KASIH

Sumber: Hasil desain (2016)
Gambar 10. Tampilan Halaman Admin
d.

Tampilan Halaman Data Pegawai

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah membantu penulisan dan semoga
senantiasa menjadi amal ibadah dan bekal di hari
kemudian. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat dan
berguna dalam sumbangsih ilmu pengetahuan.
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