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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

CV. Indo Antik merupakan perusahaan yang memproduksi furniture antik 

untuk melayani permintaan pasar Amerika. Kegiatan produksi dan non produksi 

dikerjakan oleh tenaga kerja yang dikelola oleh bagian Personalia. Aktivitas 

bagian Personalia meliputi pemprosesan pengadaan tenaga kerja, penggajian, 

penilaian prestasi kerja, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan 

dan pemutusan hubungan kerja. (Sumber : Bagian Personalia CV. Indo Antik, 

2006). 

Saat ini penghitungan gaji masih bersifat semi manual, yaitu ; 

menggunakan tabel lembur, tabel premi dan insentif serta tabel Tunjangan 

Pegawai untuk menghitung uang lembur, uang premi, uang insentif dan 

Tunjangan Pegawai; serta Microsoft Excel untuk menghitung total gaji. 

Penghitungan ini memakan waktu lama sehingga beban penghitungan gaji tenaga 

non produksi didistribusikan ke staff umum bagian Administrasi dan Umum. 

Penghitungan semi manual ini sering menyebabkan kesalahan penghitungan gaji 

(11,67 % pada minggu I penggajian tenaga produksi, lihat lampiran) sehingga 

kekurangan atau kelebihan gaji yang diterima tenaga kerja diakomodasi pada 

penggajian periode berikutnya. Satu file Microsoft Excel dibuat tiap penghitungan 

total gaji sehingga terjadi duplikasi, inefisiensi space dan memperlama waktu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 II-2 

pembuatan laporan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penghitungan gaji di CV. Indo Antik kurang efisien. 

Seluruh aktivitas personalia membutuhkan data dan informasi dari 

kegiatan administrasi dan dokumentasi personalia. Saat ini komputerisasi hanya 

terbatas pada penyimpanan data kontrak kerja, total gaji, pembuatan laporan dan 

surat keputusan, sedangkan data lain disimpan dalam bentuk arsip/berkas. Arsip 

penilaian prestasi kerja disusun per periode dan tidak memiliki indeks daftar isi 

(lihat lampiran). Dari lampiran dapat dilihat bahwa pada arsip penilaian prestasi 

kerja terdapat arsip tenaga kerja yang sudah keluar sebanyak 11 orang dari 13 

orang yang sudah keluar dan tidak ditemukan 9 arsip tenaga kerja yang masih 

aktif bekerja (terselip di folder lain) sehingga memperlama waktu pencarian.  Data 

tenaga kerja juga tercampur antara yang masih aktif bekerja dengan yang sudah 

keluar.  

Seiring dengan perkembangan perusahaan, bentuk penyimpanan dan 

pengelolaan data tersebut akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar bagi 

pihak personalia. Pihak personalia menginginkan pengolahan dan pemanggilan 

data secara cepat dan up to date sehingga tidak terbebani tugas pencarian yang 

tidak perlu serta dapat mengambilkeputusan secara cepat dan efisien. (Sumber : 

Bagian Personalia CV. Indo Antik, 2006) 

Data dan informasi perlu dikelola dengan baik agar selalu aktual dan 

mudah diperoleh. Salah satu bentuk penyimpanan dan pengelolaan data/informasi 

di bidang personalia adalah sistem informasi sumber daya manusia (SISDM). 

SISDM adalah keseluruhan proses dalam menghimpun, mencatat, menyimpan, 

menganalisis dan melengkapi atau menghimpun kembali data yang berkenaan 

dengan sumber daya manusia untuk melayani pihak yang berwenang 

menggunakannya dalam upaya mewujudkan eksistensi organisasi yang kompetitif 

(Nawawi, 2001). 

SISDM akan memudahkan pihak personalia untuk mengolah data dan 

memperlancar aliran informasi. Hal tersebut disebabkan karena data dan informasi 

yang diolah berasal dari objek yang sama yaitu tenaga kerja. Pemanfaatan SISDM 

akan mewujudkan integrasi data, mampu menyimpan data historis, speed 
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retrieval, data up to date dan efisiensi proses administrasi dan dokumentasi 

personalia.  

Untuk merancang suatu SISDM, suatu kebutuhan minimum berupa 

database personalia yang mencakup setiap informasi sumber daya manusia yang 

diperlukan untuk seluruh kebutuhan personalia perlu dibuat. SISDM yang 

dirancang bersifat stand-alone dengan pengguna tunggal yaitu bagian personalia. 

User interface perlu dirancang agar pengguna mudah memahami dan 

menggunakan SISDM. Tahap akhir adalah merancang program aplikasi sehingga 

end user dapat menggunakan SISDM yang telah dirancang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di sub bab latar belakang masalah, inti 

permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem 

informasi sumber daya manusia di CV. Indo Antik, Prambanan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan rancangan database SISDM yang mampu menyediakan data 

historis dan data terkini dari kegiatan penilaian prestasi kerja, perubahan 

jenjang karir, penggantian biaya pengobatan, penggajian dan pemutusan 

hubungan kerja pada tiap tenaga kerja.  

2. Menghasilkan rancangan user interface yang dapat memudahkan pengguna 

dalam melakukan input data sehingga dapat meminimalkan kesalahan. 

3. Menghasilkan rancangan aplikasi SISDM yang mampu menyediakan 

laporan-laporan personalia dan mampu mengelola data-data penggajian 

secara cepat dan akurat.   

 

1.4. Manfaat penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Membantu pihak personalia CV. Indo Antik dalam menyimpan, 

menghitung gaji, mencari data tenaga kerja serta mempercepat pembuatan 

surat-surat dan laporan. 

2. Meningkatkan efisiensi kerja bagian personalia.  
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3. Meminimalkan kesalahan penghitungan gaji sehingga motivasi kerja 

karyawan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas 

perusahaan.  

 

1.5.  Batasan Penelitian 

Agar bahasan dalam penelitian ini lebih spesifik maka digunakan batasan-

batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada bulan November 2006 – Desember 2006. 

2. Biaya pengembangan SISDM tidak dibahas. 

3. Fase implementasi sistem tidak dibahas. 

4. Pembuatan program aplikasi dilakukan secara out sourcing. 

5. Penentuan kebutuhan teknologi dalam pengembangan sistem dilakukan 

tanpa mengevaluasi beberapa teknologi yang ada. 

 

1.6. Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak manajemen 

perusahaan sepenuhnya mendukung kegiatan Perancangan SISDM. 

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab pembahasan, yaitu : 

Bab I  Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang sistem informasi, SISDM, SDLC, pemodelan 

berbasis objek, user interface serta konsep database yang digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Menguraikan secara sistematis tahap-tahap yang dilakukan dalam 

penelitian, mulai dari identifikasi masalah sampai penarikan kesimpulan 

beserta penjelasan dan diagram alirnya. 
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Bab IV  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini dilakukan analisis dari sistem yang berjalan serta 

pengidentifikasian kebutuhan informasi pengguna sistem (user 

requirement). 

Bab V   Analisis dan Interpretasi Hasil  

Berdasarkan hasil analisis sistem dan identifikasi kebutuhan informasi 

pengguna, selanjutnya dilakukan perancangan sistem. Fase perancangan 

sistem terdiri dari perancangan sistem secara umum, perancangan 

database, perancangan user interface serta perancangan aplikasi. Hasil 

perancangan SISDM selanjutnya divalidasi dengan mengacu pada tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan pada bab I. 

Bab VI     Kesimpulan dan Saran  

Bab ini menguraikan simpulan akhir dan saran-saran perbaikan bagi 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

2.1.1. Definisi SDM 

Berikut ini diketengahkan tiga pengertian SDM, yaitu : (Nawawi, 2001) 

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau 

karyawan). 

2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan 

berfungsi modal (non material / non finansial) di dalam organisasi 

bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik 

dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 
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2.1.2. Definisi Sistem 

Menurut Moekijat (1991) yang merangkum pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan sistem, sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-

kegiatan yang saling tergantung dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi. 

 

2.1.3. Definisi Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 2001). Sumber dari informasi 

adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data 

item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dari 

kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (events) adalah sesuatu yang terjadi pada saat 

tertentu. Oleh karena itu data adalah bentuk yang masih mentah yang belum bisa 

bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah 

informasi. 

2.1.4. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Simkin Mark G. dalam bukunya yang berjudul “Computer 

Information System for Bussiness”, sistem informasi adalah sekumpulan elemen 

yang bekerja secara bersama-sama baik secara manual ataupun berbasis komputer 

dalam melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, 

pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi 

proses data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi 

proses pengambilan keputusan. 

Dari definisi di atas terlihat bahwa pada hakikatnya sistem informasi adalah 

suatu sistem yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan 

data, baik yang dilakukan secara manual dan atau berbantuan komputer dalam 

proses pengambilan keputusan. Dengan demikian sistem informasi tidak selalu 

harus berbasis komputer, pengolahan data dalam sistem informasi dilakukan 

secara manual atau kombinasi antara sistem manual dengan sistem berbasis 

komputer. 

Keberadaan komputer pada sistem informasi pada dasarnya tidak mutlak. 

Akan tetapi komputer dengan segenap kemampuannya dalam memproses data, 
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akan meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta efisiensi suatu sistem 

informasi (Daihani, 1999). 

Kemampuan utama dan sistem informasi adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, dan dengan 

kecepatan tinggi. 

2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang 

murah, akurat dan cepat. 

3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang 

kecil tapi mudah diakses. 

4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh 

dunia dengan cepat dan murah. 

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam 

kelompok di suatu tempat atau pada beberapa lokasi. 

6. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. 

7. Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semiotomatis dan tugas-tugas 

yang dikerjakan secara manual. 

8. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. 

9. Pembiayaan yang jauh lebih murah daripada pengerjaan secara manual.  

 

Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup : 

1. Peningkatan produktivitas. 

2. Pengurangan biaya. 

3. Peningkatan pengambilan keputusan. 

4. Peningkatan layanan ke pelanggan. 

5. Pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. 

 

Secara umum fungsi utama sistem informasi yaitu (Burch, 1974): 

1. Mengambil data (data capturing/input). 

2. Mengolah, mentransformasi, dan mengkonversi data menjadi informasi. 

3. Mendistribusikan informasi (reporting/disseminating) kepada para 

pemakai. Proses ini dapat dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Model Input Output 
(Sumber: Daihani, 2001) 

 

2.1.5. Definisi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

Dalam banyak perusahaan, pemecahan terhadap masalah-masalah SDM 

sangat tergantung pada ingatan dan para spesialis SDM yang ada. Informasi yang 

bersangkutan ada dalam laci-laci arsip, tetapi proses pencarian sangat terbatas. 

Pencarian arsip adalah pencarian yang terpisah-pisah. Jika suatu inventarisasi 

tentang keahlian tersedia dalam suatu bank memori komputer, semua karyawan 

yang memenuhi syarat paling tidak akan menjadi perhatian manajer personalia 

(Flippo, 1994). 

Sistem Informasi SDM adalah keseluruhan proses dalam menghimpun, 

mencatat, menyimpan, menganalisis dan melcngkapi atau menghimpun kembali 

data yang berkenaan dengan SDM untuk melayani pihak yang berwenang 

menggunakannya dalam upaya mewujudkan eksistensi organisasi yang kompetitif 

(Nawawi, 2001). 

Dari fungsi Sistem Informasi SDM yang terdapat di dalam pengertiannya 

seperti tersebut diatas, dapat ditelusuri dan diidentifikasi unsur-unsurnya. Unsur-

unsur SISDM adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengelola informasi, yang menjalankan fungsi menghimpun, mencatat, 

menyimpan, menganalisis dan melengkapi/menghimpun kembali 

informasi tentang SDM (Manajer SDM). 

2. Sumber Informasi, yang berkewajiban memberikan informasi mengenai 

dirinya sebagai tenaga kerja (semua SDM termasuk para manajer). 

3. Pemakai informasi (para manajer sesuai divisi / departemen dan 

wewenangnya masing-masing). 
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4. Saluran (channel), seluruh saluran kegiatan Manajemen SDM secara 

efektif dan efisien. 

5. Informasi yang berkenaan dengan kecukupan, ketepatan dan 

keakuratannya. 

 

Sistem pemprosesan data personalia terpadu juga memudahkan 

pengendalian. Identifikasi penyimpangan-penyimpangan besar dari standar dapat 

diprogramkan untuk masalah-masalah yang sedang berlangsung, seperti 

mengurangi pekerja di unit yang terlalu banyak menganggur, menentukan daftar 

permintaan karyawan yang masih belum terisi untuk periode yang lama dan 

sebagainya. 

Analisa-anailsa lebih dipermudah dengan keluaran sistem informasi karena 

bisa menghasilkan bermacam-macam output dan data-data yang ada. 

Perencanaanpun lebih dipermudah melalui simulasi-simulasi yang diproyeksikan. 

Jika basis data personalia digabungkan dengan basis data yang lain maka akan 

dihasilkan output yang beraneka ragam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pengambil keputusan. 

Pada dasarnya Sistem Informasi SDM untuk kepentingan Manajemen SDM 

yang efektif dapat menghimpun segala sesuatu informasi mengenai pekerja dalam 

hubungan dengan pekerjaannya, tidak saja kondisinya yang sekarang tetapi juga 

yang sebelumnya. Untuk itu beberapa diantaranya akan dikemukakan, dengan 

catatan bahwa informasi / data itu masih selalu dapat dikembangkan, sesuai 

keperluan organisasi / perusahaan. Informasi tersebut antara lain adalah (Nawawi, 

2001): 

 

1. Data pribadi (bio data) yang mencakup nama, tempat/tanggal lahir, jenis 

kelamin, alamat, agama, nomor telpon, ras, kawin/belum, jumlah anak 

dan lain-lain. 

2. Data tentang kemampuan, seperti pendidikan yang pernah diikuti, 

pendidikan terakhir, pelatihan, hasil penilaian karya dll. 

3. Data aktivitas di dalam dan di luar organisasi terutama dalam 

berorganisasi. 
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4. Data perkembangan karier, termasuk pengalaman kerja (jika ada) 

5. Data prestasi kerja yang menonjol 

6. Data kasus-kasus penting yang pernah dialami. Misalnya pernah 

dikeluarkan dari perusahaan lain sebelumnya lengkap dengan alasannya, 

dsb. 

7. Data kesehatan fisik dan perkembangannya, termasuk penyakit yang 

pernah atau sedang diderita, terutama yang berpengaruh pada efektifitas 

kerja. 

8. Catatan-catatan dari atasan (jika ada dan dapat dihimpun). 

9. Data tanggungan keluarga. 

10. Data gaji/upah tetap, insentif dan fasilitas-fasilitas lain dari perusahaan. 

11. Data lain yang perlu sesuai dengan posisi pekerja masing-masing. 

 

 

 

2.2. Systems Development Life Cycle 

Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan dari mulai sistem 

direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan 

dipelihara. Bila operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul masalah 

yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu 

dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya dan proses ini kembali 

ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. 

Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem (Systems Development 

Lifè Cycle). Daur atau siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu 

bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-

langkah di dalam tahapan tersebut dalam proses pengembangannya. Siklus hidup 

pengembangan sistem ditunjukkan dalam gambar 2.2. (Jogiyanto, 2001) 
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Gambar 2.2. Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

(Jogiyanto, 2001) 

 

a. Kebijakan dan Perencanaan sistem terdiri dari : 

· Kebijakan sistem 

· Perencanaan Sistem 

 

 

b. Analisis Sistem, terdiri dari : 

· Mengidentifikasi Masalah, yang terdiri dari : 

Ø Mengidentifikasi penyebab masalah 

Ø Mengidentifikasi titik keputusan 

Ø Mengidentifikasi personal-personal kunci 

Ø Memahami kerja dari sistem yang ada 

Ø Menganalisis Hasil Penelitian 

Ø Menganalisis kelemahan sistem 

Ø Menganalisis kebutuhan informasi pemakai 

c. Desain Sistem Secara Umum, terdiri dari : 

· Desain Komponen secara umum, terdiri dari : 

Ø Desain model secara umum 

Ø Desan output secara umum 
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Ø Desain input secara umum 

Ø Desain database secara umum 

Ø Desain teknologi secara umum 

Ø Desain kontrol secara umum 

· Desain laporan secara umum 

d. Desain Sistem Terinci, terdiri dari : 

· Desain output terinci (desain laporan) 

· Desain input terinci 

· Desain dialog layar terminal 

· Desain database terinci 

Ø Normalisasi 

Ø Data dictionary 

· Desain teknologi terinci 

· Desain model dan kontrol terinci 

e. Seleksi sistem 

f. Implementasi Sistem 

· Pemprograman dan pengetesan program 

· Pengetesan Sistem 

 

2.3. Permodelan Berbasis Objek 

Permodelan adalah proses merancang piranti lunak sebelum melakukan 

pengkodean. (Dharwiyanti dan Wahono, 2003) 

Selama periode tahun 1950-an sampai tahun 1970-an, perusahaan-

perusahaan menekankan proses dalam mengembangkan sistem informasinya dan 

menggunakan tool pemodelan proses seperti flowchart dan Diagram Aliran Data. 

Selanjutnya selama tahun 1970-an sampai 1980-an, penekanan beralih pada data 

yaitu dengan menggunakan ERD dan kamus data. Selama tahun 1990-an tren 

penekanan berganti dengan penggabungan antara proses dan data dalam objek 

(McLeod, 1995). 

Secara spesifik, pengertian “berorientasi objek” berarti bahwa kita 

mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang 

memiliki struktur data dan perilakunya. Hal ini yang membedakan dengan 
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pemrograman konvensional dimana struktur data dan perilaku hanya berhubungan 

secara terpisah. 

 

Mengapa berorientasi objek ? (Bahrami, 1999) 

Metode berorientasi objek memungkinkan kita untuk membuat serangkaian 

objek yang bekerja bersama secara sinergis untuk menghasilkan software dengan 

pemodelan masalah yang lebih baik daripada model serupa yang dihasilkan oleh 

teknik tradisional. Sistem yang dihasilkan lebih mudah untuk beradaptasi dengan 

perubahan kebutuhan, mudah untuk dipelihara, lebih tangguh, mendukung desain 

yang Iebih besar dan memungkinkan penggunaan ulang kode.  

 

Karakterisasi dari Objek 

Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas dan disebut objek. Suatu paragraf dari dokumen, suatu 

windows dari workstation, dan raja putih dari buah catur adalah contoh dari objek. 

Objek dapat kongkrit, seperti halnya arsip dalam sistem atau konseptual seperti 

kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek 

mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda 

walaupun semua nilai atributnya identik. 

Dalam dunia nyata, suatu objek berada secara sederhana, tapi dalam 

pemrograman mempunyai penanganan dengan referensi yang unik. Penanganan 

mungkin dinyatakan dengan berbagai cara, seperti alamat, indeks dari array atau 

nilai unik dari atribut. Referensi objek seragam dan independent dari isi objek, 

memperbolehkan campuran kumpulan dari objek yang dibuat, seperti suatu file 

dalam direktori yang berisi file dan subdirektori. 

Klasifikasi berarti suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan perilaku 

(operasi) yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup yang disebut 

kelas. Paragraf, window, buah catur adalah contoh dari kelas. Kelas merupakan 

abstraksi yang menjelaskan sifat penting pada suatu aplikasi dan mengabaikan 

yang lain. Setiap kelas menunjukkan suatu kumpulan infinite yang mungkin dari 

objek. Suatu objek dapat dikatakan sebagai instans dari kelas. Setiap instans dari 
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kelas mempunyai nilai individu untuk setiap nama atribut dan operasi, tetapi 

memiliki bersama atribut dan operasi dengan instans lain dalam kelas. 

Dalam dunia nyata, suatu operasi adalah abstraksi dari analogi perilaku 

terhadap objek-objek yang berbeda. Setiap objek mengetahui begaimana 

melakukan operasinya. Dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, secara 

otomatis bahasa akan memilih metode yang tepat untuk menjalankan operasinya 

berdasar nama dimana dilakukan operasi terhadapnya. Pengguna dari operasi 

tidak perlu khawatir berapa banyak metoda yang terdapat dalam implementasi. 

Kelas baru dapat ditambahkan tanpa mengubah code yang sudah ada, melengkapi 

operasi yang dapat dilakukan terhadap kelas baru. 

Beberapa alasan dipakainya pendekatan berorientasi objek adalah : 

(Bahrami, 1999) 

1. Level abstraksi yang lebih tinggi. 

Pendekatan object-oriented mendukung abstraksi pada level objek. 

Ketika objek dibungkus antara data (atribut) dan fungsi (metode), maka 

mereka bekerja pada level yang lebih tinggi (pendekatan top down 

mendukung abstraksi pada level fungsi). Perkembangan bisa diteruskan 

pada level objek dan mengesampingkan sisa sistem sehingga pendesainan, 

pengkodean, pengetesan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih 

sedenhana. 

2. Transisi yang mudah selama perubahan fase dalam pengembangan 

software. 

Pada pendekatan tradisional, proses pengembangan software 

memerlukan gaya dan metodologi yang berbeda-beda untuk tiap tahap dari 

proses. Pergerakan dari fase yang satu ke fase yang lain membutuhkan 

transisi perspektif yang komplek antar model dengan dunia nyata. Transisi 

ini tidak hanya bisa memperlambat proses pengembangan tapi juga 

meningkatkan ukuran proyek dan membuka peluang adanya kesalahan 

dalam pergeseran bahasa yang satu dengan yang lain. Pendekatan 

berorientasi objek  menggunakan bahasa yang sama untuk mengemukakan 

seluruh proses pengembangan sistem. Pendekatan ini mengurangi tingkat 
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kompleksitas, redundansi dan meningkatkan kejelasan sehingga 

pengembangan sistem lebih tangguh. 

3. Mendorong teknik pemprograman yang baik. 

Sebuah kelas dalam pendekatan berorientasi objek secara hati-hati 

menggambarkan antarmukanya (spesifikasi dari apa yang bisa kelas 

lakukan) dan implementasi dari antarmuka tersebut (bagaimana kelas 

melakukan spesifikasi tersebut). Routine dan atribut dalam sebuah kelas 

disatukan. Dalam desain sistem yang tepat, kelas-kelas akan 

dikelompokkan dalam subsistem tetapi tetap berdiri sendiri. Oleh karena 

itu, perubahan pada satu kelas tidak akan berdampak pada kelas yang lain, 

sehingga dampaknya bisa diminimalkan. Desain dan kode yang baik dapat 

diperoleh dengan memunculkan tingkat abstraksi dari level fungsi ke level 

objek dan dengan memfokuskan aspek-aspek dunia nyata dari sistem. 

Metode object-oriented cenderung menghasilkan desain yang lebih jelas, 

lebih mudah untuk diterapkan dan menyediakan komunikasi keseluruhan 

yang lebih baik. 

4. Memungkinkan penggunaan ulang 

Objek-objek dapat digunakan kembali karena dimodelkan secara 

langsung dari masalah dunia nyata. Tiap objek berdiri sendiri atau 

dibawah objek yang lain. Kelas didesain secara umum sehingga 

penggunaan kembali dapat tercapai. Object-oriented menambahkan 

pewarisan yang mengijinkan kelas dibangun dari kelas lain, oleh karena 

itu perbedaan dari tingkatan antar kelas perlu didesain dan dikodekan. 

Penggunaan ulang dapat dilakukan tanpa perlu melakukan perubahan. 

 

2.4. Sistem Manajemen Basis Data 

Sistem ini merupakan perangkat lunak yang mengatur proses pengelolaan 

database. Pengelolaan ini meliputi pembuatan database, akses terhadap database 

serta penyimpanan data dalam database. Sedangkan pengertian dari database 

adalah sekumpulan file-file yang saling berhubungan satu sama lain atau beberapa 

kunci penghubung, tersimpan dalam media penyimpanan di luar memori 

komputer. Media simpan ini dapat berupa diskete, hardisk. (Rosidi, 2003) 
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Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki 

karakteristik, antara lain : 

a. Merupakan suatu kumpulan “interrelated data” yang disimpan bersama 

tanpa menggangu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. 

b. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program 

aplikasi secara lebih optimal. 

c. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data 

dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. 

 

Kegiatan manajemen data mencakup (McLeod, 1995) : 

1. Pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam 

suatu formulir yang disebut dokumen sumber, yang berfungsi sebagai 

input bagi sistem. 

2. Integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan 

konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

3. Penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik 

atau piringan magnetik. 

4. Pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data 

yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. 

5. Keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau 

penyalahgunaan. 

6. Organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pemakai. 

7. Pengambilan. Data tersedia bagi pemakai. 

 

Data merupakan suatu sumber yang sangat berguna bagi hampir semua 

organisasi. Dengan tersedianya data yang melimpah, maka masalah pengaturan 

data secara efektif menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan 

sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, maka tujuan dari diadakannya 

pengaturan data adalah sebagai berikut : 
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a. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat 

sekarang dan masa yang akan datang. 

b. Cara pemasukan data sehingga memudahkan tugas operator dan 

menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan 

data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. 

c. Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu “up to date” dan 

dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. 

d. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, modifikasi, 

pencurian dan gangguan-gangguan lain. 

 

2.4.1. Teknik Perancangan Database 

Dalam perancangan database dikenal dua macam cara : 

1. Teknik Normalisasi 

Cara ini dimulai dari dokumen dasar yang sudah ada pada sistem atau 

sudah dipakai sistem tersebut, data-data pada dokumen dasar tersebut 

dipisah-pisah menjadi file-file yang tiap field pada file tersebut bergantung 

penuh pada kunci utama (field kunci) yang biasanya dikenal dengan 

bentuk normal ketiga. Kemudian setiap file dalam database tersebut 

ditentukan hubungannya dengan file-file yang lain dengan cara memasang 

field tamu pada file-file anak atau file konektor. 

Analisis normalisasi digunakan untuk memeriksa apakah terdapat 

redundansi dalam perancangan file-file pada database. Redundansi ini 

akan menyebabkan sulitnya pengelolaan suatu database (Mannino, 2001). 

Beberapa kondisi anomali yang dapat menyebabkan redundansi dijelaskan 

sebagai berikut : 

· Insertion anomaly. Anomali ini terjadi jika terdapat penambahan data 

pada suatu tabel dalam database mengharuskan data lainnya harus 

turut serta ditambahkan. 

· Update anomaly. Anomali ini terjadi jika pada waktu terjadi 

perubahan pada suatu data harus diikuti dengan perubahan data-data 

lainnya. 
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· Delete anomaly. Anomali ini terjadi jika data yang seharusnya masih 

dibutuhkan, ikut terhapus pada waktu menghapus suatu data tertentu. 

 

Dengan melakukan normalisasi, maka akan menghilangkan 

redundansi yang terjadi pada suatu database (Mannino, 2001). Untuk 

melakukan normalisasi diperlukan suatu konversi bentuk tabel yang terdiri 

dari beberapa tahap. Tiap-tiap tahap ini mengubah suatu bentuk normal 

pada tabel. Beberapa bentuk normal yang umum digunakan antara lain : 

Ø Bentuk Normal Pertama (INF) 

Persyaratan dari bentuk normal ini adalah tidak terdapatnya perulangan 

data atau grup pada suatu tabel. 

Ø Bentuk Normal Kedua (2NF) 

Persyaratan dari bentuk normal kedua adalah jika setiap atribut non-key 

pada suatu tabel bergantung sepenuhnya pada seluruh atribut key, tidak 

hanya bergantung pada sebagian atribut key saja. Dengan kata lain sebuah 

relasi berada pada 1NF dan 2NF jika salah satu syarat dibawah terpenuhi. 

v Primary key hanya terdiri atas 1 atribut. 

v Tidak terdapat atribut yang bukan primary key 

v Setiap attribut yang non key tergantung penuh atas seluruh atribut 

di primary key. 

 

Ø Bentuk Normal Ketiga (3NF) 

Persyaratan dari bentuk normal ketiga adalah jika setiap atribut non-key 

hanya bergantung pada atribut key saja, bukan tergantung pada atribut 

non-key lainnya, dengan kata lain sebuah relasi berada pada 3NF bila 

relasi adalah 1NF dan 2NF serta tidak ada non key atribut yang tergantung 

fungsional kepada non key atribut yang lainnya. 

Ø Bentuk Normal Boyce-Codd (BCNF) 

Bentuk normal ini adalah perbaikan dari bentuk normal ketiga. Bentuk 

normal ketiga tidak mempertimbangkan apakah suatu bagian dari atribut 

key menentukan atribut key lainnya. Selain itu bentuk normal ini juga 
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mempertimbangkan apakah ada atribut non-key yang menentukan suatu 

atribut key pada tabel. 

 

2. Teknik Entity Relationship 

Langkah ini sering digunakan pada perancangan sistem, dimulai 

dengan pembuatan diagram arus data yang menghasilkan kamus data yang 

merupakan daftar semua elemen / field yang dibutuhkan dalam sistem 

tersebut. Dari field-field tersebut dipilih field kunci yang bersifat unik,  

artinya keseluruhan record dapat dicari dari record tersebut, kemudian 

baru dibuat file-file berdasar kunci record tersebut yang mana elemen / 

field dalam field tersebut bergantung penuh dengan field kunci tersebut. 

Setelah membuat tabel baru ditentukan relasi dari tiap tabel tersebut 

seperti halnya teknik normalisasi. 

 

Aturan Integritas 

Dalam suatu database relasional, dikenal dua aturan integritas yaitu entity 

integrity dan referential integrity. Entity integrity dapat diartikan bahwa tiap tabel 

harus memiliki kolom atau kombinasi kolom dengan nilai yang unik. Unik berarti 

tidak ada dua baris dalam satu tabel yang memiliki nilai yang sama. Entity 

integrity memastikan bahwa entity secara unik diidentifikasi dalam database. 

Sedangkan referential integrity menyatakan bahwa nilai dari kolom dalam satu 

tabel sesuai dengan nilai kolom pada tabel lainnya. Referential integrity 

memastikan bahwa database harus memiliki suatu hubungan yang valid di antara 

tabel-tabel di dalamnya (Mannino, 2001). 

Untuk lebih memahami definisi dari entity integrity dan referential integrity, 

diperlukan beberapa definisi lain yang berhubungan dengan aturan integritas ini. 

Beberapa entity integrity menurut Mannino (2001) antara lain : 

v Superkey : kolom atau kombinasi dari kolom yang memiliki nilai unik 

untuk tiap baris. Kombinasi dari tiap kolom dalam satu tabel adalah 

superkey, karena tiap baris dalam tabel harus bersifat unik. 
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v Candidate key : adalah minimal superkey. Superkey yang minimal 

maksudnya jika salah satu kolom dihilangkan, maka keunikannya akan 

hilang. 

v Nilal null : nilai khusus yang menggambarkan ketiadaan dari sesuatu nilai 

aktual. Nilai null dapat diartikan tidak diketahuinya suatu nilai atau tidak 

diberikannya nilai pada suatu baris dalam tabel. 

v Primary key : adalah suatu candidate key yang didisain khusus. Primary 

key dalam satu tabel tidak diperbolehkan memiliki nilai null. 

v Foreign key : kolom atau kombinasi kolom yang nilainya harus sesuai 

dengan candidate key dari tabel lainnya. Foreign key harus memiliki tipe 

data yang sama dengan candidate key. 

 

2.5. User Interface 

Interface mendefinisikan bagaimana user dan komputer akan menyelesaikan 

tugas. Secara substansial desain user interface yang baik akan menurunkan kurva 

belajar yang dibutuhkan user dan mampu untuk menurunkan beban mental ketika 

menggunakan aplikasi. User interface telah menunjukkan dampak kegunaan 

ketika diukur dengan kriteria kecepatan, akurasi, jumlah pekerjaan yang 

diselesaikan, waktu mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem, frekuensi 

dokumentasi, dan pengukuran subyektif menyangkut kepuasan dengan sistem dan 

kepuasan terhadap performa sistem. 

 

 

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan dalam desain user interface 

(Jogiyanto, 1995) 

a. Desain layar 

Suatu desain layar yang baik harus jelas, tidak melompat-lompat dan tidak 

berisi informasi yang tidak relevan. 

b. Umpan Balik 

Aspek dari umpan balik adalah respon time, yaitu waktu antara saat user 

memasukkan data dengan respon yang diberikan oleh sistem. Jika waktu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 II-21 

respon lebih dari 10 detik, suatu berita secara periodik harus diberikan 

supaya user mengetahui bahwa sistem sedang bekerja (tidak hang). 

c. Bantuan 

Pada saat user sedang mengoperasikan sistem, seringkali mengalami 

kesulitan atau tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan. Sistem yang 

baik harus menyediakan cara agar user dapat meminta bantuan kepada 

sistem untuk menjelaskan apa yang ingin diketahui user. 

d. Pengendalian Kesalahan 

Pengendalian kesalahan dapat berupa : 

v Pencegahan Kesalahan, yaitu sistem harus menyediakan instruksi yang 

jelas sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu. 

v Pendeteksian Kesalahan. Jika suatu kesalahan terjadi, sistem harus 

dapat mengidentifikasi kesalahan dengan jelas dan dapat menampilkan 

berita kesalahan tersebut. 

v Pembetulan Kesalahan. Jika data yang dimasukkan salah sebelum data 

diolah, maka sistem harus dapat memberi kesempatan pada user untuk 

mengoreksinya. Jika data salah terlanjur terekam dalam database, 

sistem harus dapat menyediakan cara untuk membetulkannya. 

e. Query 

Secara query, pemakai sistem dapat mengakses data yang diperlukan 

untuk mendapatkan informasi walaupun tidak tersedia program 

aplikasinya. 

 

 

Beberapa alasan kegagalan aplikasi antara lain karena : 

 (http:// www.umsl.edu, 2006)  

a. Aplikasi tidak mudah dipahami oleh pengguna baru atau pengguna 

komputer yang kurang berpengalaman. 

b. Rangkaian keystroke yang terlihat sangat jelas dan mudah bagi 

programmer ternyata tidak dipahami dan membingungkan user. 
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c. Tidak adanya petunjuk yang jelas kepada user tentang apa yang 

dibutuhkan selanjutnya sehingga user menjadi tertekan karena kurangnya 

kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan. 

d. Kurva belajar dan beban mental yang dibutuhkan terlalu tinggi.  

e. User menemukan bahwa aplikasi begitu sulit untuk digunakan (baik 

karena bingung menggunakannya ataupun hanya menggunakan sebagian 

kecil dari kapasitas aplikasi). 

 

Dari sudut pandang user, user interface adalah sistem, sehingga beberapa hal 

harus dipertimbangkan dari sudut pandang user. Pertimbangan user agar aplikasi 

berhasil adalah: (http://www.umsl.edu, 2006)  

§ Sederhana 

§ Mudah untuk dipelajari 

§ Mudah untuk dijalankan 

§ Logika aplikasi harus masuk akal bagi logika user. 

§ Jangan buang waktu user - gunakan rangkaian ekonomis keystroke 

untuk mencapai tujuan. 

 

2.5.1. Prinsip desain Graphical User Interface 

Dalam mendesain user interface digunakan warna, background, huruf, 

layout dan sebagainya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip mendesain GUI yang 

disadur dari http://www.umsl.edu :  

§ Warna 

Ø Background harus putih atau warna terang. Miliki area yang cerah secara 

luas, warna gelap akan menyebabkan user stress, misalnya warna merah 

secara psikologi menunjukkan bahaya atau aksi cepat. Text harus memiliki 

warna yang kontras dengan background-nya. 

Ø Warna harus konsisten. Objek-objek yang berhubungan harus memiliki 

pola warna yang sama untuk membantu mengorganisasikan objek-objek 

tersebut dalam pikiran user. Ketika satu pola warna telah ditetapkan, 

penggunaan secara konsisten pola warna tersebut akan memberikan 

informasi tambahan kepada user tentang tujuan dari objek tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 II-23 

Ø Gunakan warna secara ekonomis. Umumnya hanya digunakan 5±2 warna 

per aplikasi. Warna-warna tersebut harus dipilih dari 16 warna lukis dasar. 

Ø Pastikan bahwa penggunaan warna untuk menarik perhatian user pada 

area yang anda ingin user fokus padanya. Untuk alasan tersebut hindari 

penggunaan warna merah terang atau hijau pada batas area. Jika ingin user 

secara langsung melihat pada satu area pada tampilan, pastikan tidak 

memberi warna yang sama pada area yang lain. 

Ø Pastikan mengetahui apakah desain akan ditampilkan pada layar berwarna 

atau monokrom. 

§ Layout 

Ø Layout dapat menyediakan informasi non tekstual kepada user. Layout 

yang baik dapat membantu user memahami penggunaan dari objek pada 

tampilan dan membantu menjalankan seluruh program. 

Ø Prinsip layout yang baik adalah menggelompokkan berdasarkan fungsi. 

Lokasi dan bentuk memberikan hubungan yang baik antar objek dengan 

lainnya. Pada tombol button, pengelompokan ikon-ikon yang 

berhubungan dalam manajemen file akan membantu menjelaskan artinya 

dan membantu menjalankannya bagi user. 

Ø Pertimbangkan untuk menggunakan grid dalam desain layout. Batasi 

display dengan 7±2 pembagian utama vertikal dan horizontal. Pada 

umumnya pengaturan ini akan membuat layar tidak terlalu rumit dan 

mudah dimengerti. Pastikan untuk menggunakan space putih untuk 

meningkatkan daya baca dan mengurangi kerumitan. 

Ø Jaga agar layar tetap sederhana dan pindahkan ke layar yang lain untuk 

fungsi tambahan. 

Ø Menambahkan banyak tombol dan bunyi yang tidak 

diinginkan/dibutuhkan user hanya akan menambah kerumitan. 

§ Tipografi 

Jenis muka dan jenis huruf harus konsisten. Gunakan warna yang berbeda, 

penebalan, text miring, dan garis bawah hanya untuk penekanan yang 

dibutuhkan saja. Pilih font yang mudah dibaca. Teks yang berkedip akan 

menarik perhatian user namun akan sulit dibaca. 
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2.6. Gambaran Umum Perusahaan 

2.6.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Indo Antik merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak 

di bidang pembuatan berbagai macam furniture antik. CV ini dengan resmi 

berdiri pada tanggal 5 Mei 1998, yang berlokasi di Jl. Piyungan Prambanan 

km 4,1 Gemuksari RT 04/RW 27 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, 

Yogyakarta oleh bapak Agus Suherman yang sampai saat ini menjabat 

sebagai direktur perusahaan. 

Sejak mulai berdiri sampai sekarang perusahaan hanya 

memproduksi berdasarkan pesanan konsumen dari Amerika melalui 

beberapa showroom milik Mr. Emre yang sekaligus merupakan satu-satunya 

penanam modal di CV. Indo Antik. 

Pada mulanya kegiatan produksi CV. Indo Antik hanya memproses 

bahan baku berupa kerangka kemudian diproses menjadi barang jadi, pihak 

perusahaan menyerahkan 100 % pekerjaan bahan baku menjadi barang 

setengah jadi yang berbentuk kerangka kepada mitra pengrajin dari daerah 

Jepara. Bagian perakitan, perlengkapan dan bagian finishing (termasuk 

penambahan asesoris dan proses pewarnaan) dikerjakan di lokasi 

perusahaan. 

Seiring berjalannya waktu dan permintaan produksi yang meningkat 

maka pada tahun 2003 perusahaan membeli alat-alat produksi sendiri dan 

mengurangi mitra pengrajin (menjadi 15 mitra pengrajin baik dari Klaten, 

Yogyakarta dan Jepara) sehingga rata-rata produksi sendiri adalah 20 % dan 

pengrajin 80 %. 

 

2.6.2. Hasil Produksi 

Produk yang dihasilkan oleh CV. Indo Antik meliputi almari, meja, 

buffet, cermin, kursi panjang dan set meja kursi.  

Produk-produk CV. Indo Antik dipromosikan melalui beberapa 

showroom yang berada di Amerika, yaitu : 
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a. Capa Furniture yang berlokasi di 319 N. High Point, NC 27260 USA 

b. Capa Furniture yang berlokasi di 52 South Market St. Frederick, MD 

21701 USA. 

c. Green Front Furniture yang berlokasi di 316 Main Street, Farmille. 

Selain lewat showroom, produk juga dipromosikan melalui 

pameran-pameran yang diadakan tiap tiga bulan sekali. Produk yang 

dipromosikan berupa model-model meubel atau furniture antik yang ada di 

perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika para buyer 

menginginkan model yang berbeda maka tetap akan dilayani dengan 

berdasarkan kesepakatan. 

 

2.6.3. Tujuan Perusahaan 

Tujuan didirikannya CV. Indo Antik adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan dan 

peningkatan perusahaan. 

2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk sekitar dan 

mengurangi pengangguran. 

3. Membantu pemerintah dalam mengolah bahan baku. 

4. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional. 
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2.6.4. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi CV. Indo Antik dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

  
                         Gambar 2.3. Struktur Organisasi CV. Indo Antik 

               (Sumber : Bag. Personalia CV. Indo Antik, 2006) 
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Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing adalah sebagai berikut : 

1. General Manager 

Tugas dan tanggung jawab General Manager di CV. Indo Antik adalah : 

a. Merupakan pemegang wewenang tertinggi dan penanggung jawab 

seluruh kegiatan perusahaan 

b. Menjalankan fungsi manajerial tertinggi bagi tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan. 

c. Mengkoordinasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan tiap bagian. 

d. Menjalin hubungan baik dengan pihak luar dan mewakili perusahan 

dalam transaksi dan negosiasi. 

2. Direktur 

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur CV. Indo Antik adalah : 

a. Membantu General Manager dalam menjalankan fungsi manajerial serta 

ikut dalam menetapkan kebijakan prosedural perusahaan. 

b. Bersama dengan General Manager menetapkan anggaran tahunan 

perusahaan. 

c. Mewakili General Manager jika berhalangan dalam menjalankan tugas. 

3. Kabag. Keuangan 

Tugas dan tanggung jawab Kabag. Keuangan di CV. Indo Antik adalah : 

a. Membuat rencana kerja di bidang keuangan 

b. Melakukan koordinasi perencanaan anggaran perusahaan bersama 

dengan manajer lainnya. 

c. Bertanggungjawab dalam segala pemasukan dan pengeluaran uang di 

perusahaan. 

4. Staff Akunting 

Tugas dan tanggung jawab staff Akunting CV. Indo Antik adalah : 

a. Melakukan pembukuan segala kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang 

di perusahaan.  

b. Membuat neraca saldo, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal 

per periode bagi perusahaan. 
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c. Mengurusi segala masalah perpajakan yang berkenaan dengan 

perusahaan serta produk-produknya. 

5. Staff Pembelian 

Tugas dan Tanggung Jawab staff Pembelian CV. Indo Antik adalah : 

a. Membuat perencanaan pembelian semua kebutuhan perusahaan 

b. Melakukan pembelian bahan pokok, bahan setengah jadi dari supplier 

maupun bahan penunjang produksi lainnya. 

6. Kabag. Administrasi & Umum 

Tugas dan Tanggung Jawab Kabag. Administrasi & Umum CV. Indo Antik 

adalah : 

a. Bertanggungjawab dengan segala kegiatan administrasi perusahaan 

termasuk mengurusi dokumen dan surat-surat untuk keperluan ekspor. 

b. Mengurusi pengiriman produk ke luar negeri. 

c. Menerima dan menterjemahkan order dari buyer/showroom.  

7. Staff Umum 

Tugas dan Tanggung Jawab staff Umum CV. Indo Antik adalah : 

a. Bertanggungjawab mengawasi keluar masuknya persediaan bahan baku, 

bahan setengah jadi, bahan pendukung dan barang jadi. 

b. Melakukan administrasi persediaan dan melakukan order pembelian 

bahan baku dan penunjang ke bagian pembelian. 

8. Security 

Menjaga keamanan internal perusahaan dari gangguan yang 

membahayakan ketenangan kerja dan kelangsungan hidup perusahaan. 

9. Kabag. Personalia 

Tugas dan Tanggung Jawab kabag. Persoalia CV. Indo Antik adalah : 

a. Bertanggungjawab menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh tiap 

bagian perusahaan. 

b. Melakukan penggajian kepada seluruh tenaga kerja. 

c. Bersama-sama dengan bagian lain melakukan penilaian prestasi kerja 

terhadap tiap tenaga kerja. 

d. Melakukan perubahan jenjang karir terhadap tenaga kerja yang 

memenuhi persyaratan. 
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e. Mengurusi penggantian biaya pengobatan bagi tenaga kerja yang sakit. 

f. Mengurusi pemutusan hubungan kerja. 

10. Staff Personalia 

Tugas dan Tanggung Jawab staff Personalia CV. Indo Antik adalah : 

a. Melakukan absensi karyawan 

b. Melakukan administrasi ketenagakerjaan 

c. Melakukan penghitungan gaji 

11. Cleaning Service 

Tugas cleaning service adalah menjaga kebersihan dan keindahan 

tempat kerja agar tercipta suasana yang nyaman. 

12. Kabag. Produksi 

Tugas dan Tanggung Jawab kabag. Produksi CV. Indo Antik adalah : 

a. Melakukan perencanaan produksi. 

b. Mengawasi dan mengontrol jalannya proses produksi serta  memastikan 

target produksi tercapai.  

13. Staff Produksi 

Tugas dan Tanggung Jawab staff Produksi CV. Indo Antik adalah : 

a. Mengurusi kegiatan administrasi bagian produksi  

b. Membantu kabag Produksi dalam melaksanakan tugasnya. 

14. Supervisor 

Tugas dan tanggung jawab Supervisor CV. Indo Antik adalah : 

a. Mengawasi dan mengkoordinasi kerja karyawan sesuai dengan divisi 

yang dibawahi. 

b. Memotivasi tenaga kerja agar mencapai target produksi yang telah 

ditetapkan. 

c. Mencatat perolehan target produksi tiap tenaga kerja dibawahinya. 

15. Quality Control 

Tugas dan tanggungjawab Quality Control adalah melakukan 

pengecekan dan pengontrolan kualitas produk untuk memastikan produk 

yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 
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2.6.5. Hari dan Jam Kerja 

Perusahaan beroperasi selama enam hari dalam satu minggu kecuali 

libur nasional atau libur perusahaan. Jumlah jam kerja selama satu minggu 

adalah 40 jam yang terbagi dalam jadwal berikut : 

 

Tabel 2.1. Hari dan Jam Kerja CV. Indo Antik 

 
Sumber: CV. Indo Antik (2006) 

 

2.6.6. Proses Produksi 

Proses produksi mebel secara umum melalui beberapa proses 

(stasiun kerja), yaitu proses Oven & Racun, proses machining, proses Servis 

Unfinish, proses sanding, proses finishing dan packing. Proses produksi 

secara umum di CV. Indo Antik ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Proses Produksi CV. Indo Antik 
(Sumber : Bag. Produksi CV. Indo Antik, 2006) 
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1. Proses Oven dan Racun 

Proses ini meliputi pengeringan kayu dan proses penghilangan jamur-

jamur yang ada pada kayu (pengracunan). Tingkat kelembaban udara di 

Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor berbeda-beda, sehingga tidak 

menutup kemungkinan hasil kayu akan retak, pecah-pecah atau melengkung 

sehingga pada produk mebel lepasan (knock down) sering timbul pergeseran 

konstruksi lubang pen bulat (dowel) dan timbulnya jamur perusak kayu. 

Pengeringan kayu melibatkan proses penguapan kelebihan kadar 

kelembaban (air). 

Ø Oven Pengering Kayu 

Sistem pengeringan menggunakan oven pengering kayu 

konvensional yang dilengkapi dengan alat control (klin controller) yang 

berfungsi untuk memantau kadar air kayu pada beberapa titik contoh 

kayu (wood sensor point) dalam tumpukan kayu yang dikeringkan, 

memantau kelembaban relatif dan temperatur dalam oven dengan sistem 

kerja semi otomatis. Kapasitas oven pengering adalah 25 m3 - 30 m3 

sekali muat, tebal kayu ± 52 mm dengan membutuhkan waktu 

pengeringan selama 14 hari. Adapun peralatan penunjang adalah 2 alat 

kontrol kadar air (MC tester) dan sumber catu panas yang berasal dan 

tungku bakar, sistem bongkar (charging system) masih manual. Kadar 

air yang ditetapkan adalah < 10 EMC, sedangkan standar pengeringan 

kayu jenis mahoni adalah 4.6 EMC. 

Ø Racun 

Sistem pengracunan digunakan untuk memastikan jamur tidak 

akan berkembang pada kayu. Ada dua kolam racun dengan 5000 liter 

minyak tanah dengan komposisi 400 lt dan setengah kg kapur per 400 lt 

minyak lentrek. Pengracunan dipergunakan untuk bahan setengah jadi 

yang berasal dari supplier guna memastikan agar jamur tidak 

berkembang yang diakibatkan oleh proses pengeringan yang tidak 

sempurna. Pencelupan bahan setengah jadi tiap unit berdurasi 10 menit 

sampai merata kemudian dikeringkan. 
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2. Proses Moulding 

Merupakan proses pengetaman atau penyerutan dengan menggunakan 

mesin ketam dan pembuatan pola pada kayu sesuai dengan ukuran dan 

bentuknya. Hasil  dari moulding disortir untuk memenuhi persyaratan 

kualitas, selanjutnya dikirim ke unit mesin. 

3. Proses Operation Machining 

Merupakan proses dimana bahan baku diubah menjadi komponen-

komponen, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada gambar standar 

produk. Komponen-komponen tersebut dibuat dengan mempergunakan 

mesin-mesin yang ditunjukkan pada tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2. Jenis Mesin Pada Proses Operation Machining 

No Jenis Mesin Fungsi 

 1  Saw Blade 
 Mempersiapkan bahan kayu gergajian sesuai dengan 
kebutuhan dari order, baik mutu, jumlah serta ukuran 

 2  Jointer  Menghaluskan satu sisi pada bahan yang melengkung 

 3  High Planner 
 Mengurangi ketebalan komponen, menghaluskan 
berbagai sisi sesuai ukuran 

 4  Bench Saw  Membuat pola maupun untuk mengetam bahan 
 5  Spindel  Menghaluskan bentukan pola yang telah dibuat 
 6  Router  Membuat lubang maupun membuat profil 

 7  Sharper 
 Membuat alur, prosif maupun sponning baik pada 
kayu lurus atau pada sisi tebal kayu melengkung 

 8  Mortiser 
 Membuat lubang putus-putus, lubang bulat, persegi 
maupun bujur sangkar. 

 9  Tennon  Membuat poros pada kayu 

10   Bubut Kayu 
 Mengerjakan bagian-bagian konstruksi yang tidak 
dapat dikerjakan pada mesin lain seperti pada bentuk 
bulat torak, bulat lonjong, bentuk piring dll. 

Sumber: Bagian Produksi CV. Indo Antik, 2006 

 

4. Proses Assembling 

Proses ini merupakan penggabungan komponen-komponen. Proses 

perakitan mcnggunakan cara manual dikerjakan dengan menggunakan 

peralatan tukang dan dibantu dengan tiga mesin portabel yaitu mesin bor 

tangan listrik. Jenis perekat yang digunakan adalah lem EPOXY merk 

PONAL, berbagai jenis paku dan skrup. Proses ini tidak termasuk 
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pemasangan pintu yang menggunakan engsel, pemasangan kaca dan 

assesoris. 

 

5. Proses Service Unfinish 

Service Unfinish merupakan proses servis yang diberikan pada 

produk-produk yang memerlukan servis khusus seperti pembuatan kaca baik 

kaca nako, bevel atau kaca biasa. Produk yang telah dirakit jika berbentuk 

produk berkaki maka perlu masuk ke servise unfinish, dimana penyetelan 

pas kaki untuk tiap-tiap bagian perlu dilakukan. Merupakan proses manual 

yang dikerjakan dengan tangan yang memerlukan ketelitian. Produk 

keluaran servise unfinish yang telah lolos Quality Control masuk ke bagian 

sanding. 

 

6. Proses Sanding 

Merupakan proses pengamplasan pada seluruh permukaan barang 

yang akan di-finishing agar permukaan halus dan proses ini dikerjakan 

secara manual. Amplas yang digunakan berjenis garnet mineral 150/180. 

Setelah melalul quality control maka produk dapat diteruskan ke bagian 

finishing untuk diproses. 

 

7. Finishing 

Merupakan proses akhir di mana proses pewarnaan, pemasangan kaca 

dan assesoris lainnya dilakukan. Ada sekitar 40 warna yang sering 

digunakan. Pada dasarnya ada tiga macam warna pokok yaitu transparan, 

duco dan cat tembok. Pemberian warna disesuaikan pada sampel warna 

produk. Proses pewarnaan dilakukan secara manual dengan alat bantu spray 

gun F 100 kompresor dan blower. Selanjutnya dilakukan proses finish 

sanding terhadap barang yang telah jadi untuk memberikan efek tua/antik 

pada produk yang dihasilkan. 
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8. Packing 

Produk dari proses finishing sanding langsung diperiksa oleh quality 

control berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan. Setelah melalui 

QC, produk dibersihkan, diberi parfum dan dibungkus dengan kertas field 

fish kemudian diikat dengan tali raffia. Produk jadi yang telah selesai 

dipasangi label dan PO sesuai nama barang pemesanan dan dikirim ke 

gudang barang jadi. 

 
 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini mengacu pada 

bentuk siklus hidup pengembangan sistem dari Jogiyanto (2001) yang dapat 

dilihat pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 

Penjelasan untuk tiap tahap adalah sebagai berikut : 

3.1. Identifikasi Masalah  

Bagian Personalia CV. Indo Antik memiliki beberapa aktivitas meliputi 

pemprosesan pengadaan tenaga kerja, penggajian, penilaian prestasi kerja 

karyawan, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan dan pemutusan 

hubungan kerja. Masing-masing aktivitas saling berkaitan karena data dan 

informasi yang dihasilkan oleh aktivitas yang satu akan menjadi pertimbangan 
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aktivitas lainnya sehingga proses dokumentasi data dan penyajian informasi 

menjadi bagian yang sangat penting. 

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang telah dilakukan terhadap 

sistem informasi di bagian Personalia CV. Indo Antik maka masalah yang 

teridentifikasi adalah : 

1. Penghitungan gaji kurang efisien karena adanya duplikasi data/file, 

penggajian harus dilakukan oleh dua bagian dan adanya kesalahan 

penghitungan gaji. 

2. Pencarian data dan penelusuran data historis membutuhkan waktu yang 

lama karena sistem administrasi yang kurang optimal. 

 

3.2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar referensi yang 

kuat dan untuk mengetahui metode apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.  

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep dan teori-teori 

yang ada. Konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dari perancangan 

sistem yang akan dilakukan. Konsep yang dipelajari terkait dengan perancangan 

SISDM, antara lain sistem informasi, SISDM, SDLC, pemodelan berbasis Objek, 

user interface serta konsep database.  

 

3.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada sub bab identifikasi masalah, maka 

permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi 

sumber daya manusia di CV. Indo Antik, Prambanan. 

3.4. Penentuan Tujuan 

Tujuan dari Perancangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di CV. 

Indo Antik, Prambanan ini adalah : 

4. Menghasilkan rancangan database SISDM yang mampu menyediakan 

data historis dan data terkini dari kegiatan penilaian prestasi kerja, 

perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan, penggajian dan 

pemutusan hubungan kerja pada tiap tenaga kerja.  
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5. Menghasilkan rancangan user interface yang dapat memudahkan 

pengguna dalam melakukan input data sehingga dapat meminimalkan 

kesalahan. 

6. Meghasilkan rancangan aplikasi SISDM yang mampu menyediakan 

laporan-laporan personalia dan mampu mengelola data-data penggajian 

secara cepat dan akurat.   

 

3.5. Identifikasi Penyebab Masalah 

Identifikasi penyebab masalah merupakan tahap awal proses analisis 

sistem yang bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang terjadi serta 

penyebab terjadinya masalah pada sistem yang sedang diteliti. 

 

3.6. Identifikasi Titik Keputusan 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi penyebab masalah. 

Pada tahap ini dilakukan perunutan titik keputusan yang menyebabkan terjadinya 

penyebab masalah tersebut. Dengan mengetahui titik keputusan penyebab masalah 

maka perbaikan sistem dapat lebih terarah. 

 

3.7. Analisis Kelemahan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisis kelemahan sistem. Analisis ini dilakukan 

terhadap masing-masing aktivitas di bagian personalia CV. Indo Antik, yang 

meliputi proses pengadaan tenaga kerja, penggajian, penilaian prestasi kerja 

karyawan, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan dan pemutusan 

hubungan kerja. 

 

3.8. Identifikasi Kebutuhan Informasi Pengguna Sistem 

SISDM yang akan dikembangkan bersifat stand-alone dengan pengguna 

sistem adalah bagian personalia. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan 

informasi bagian personalia.  

 

3.9. Perancangan SISDM Secara Umum 

Perancangan SISDM di CV. Indo Antik secara umum meliputi : 
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i. Perancangan Model Sistem Secara Umum.  

Pendekatan yang digunakan dalam merancang sistem adalah permodelan 

berbasis objek. Pemodelan berbasis objek merupakan abstraksi dari real world 

berdasarkan objek-objek yang terlibat dan interaksinya dengan objek lainnya 

dimana semua data dan fungsi di dalam pendekatan ini dibungkus dalam kelas-

kelas atau objek-objek (Wahono, 2003).  

Pendekatan berbasis objek dipilih karena memiliki karakteristik sebagai 

berikut  : (Bahrami, 1999) 

1. Level abstraksi yang lebih tinggi, yaitu level objek (atribut dan fungsi 

dibungkus menjadi satu) sehingga pendesainan, pengkodean, 

pengetesan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih sederhana. 

2. Pendekatan objek-oriented menggunakan bahasa yang sama dalam 

seluruh tahap perancangan. Pendekatan ini mengurangi tingkat 

kompleksitas, redundansi dan meningkatkan kejelasan sehingga 

pengembangan sistem menjadi lebih tangguh. 

3. Mendorong teknik pemprograman yang baik. Desain dan kode yang 

baik diperoleh dengan memunculkan tingkat abstraksi dari level 

fungsi ke level objek dan memfokuskan aspek dunia nyata dari sistem. 

Metode objek-oriented cenderung menghasilkan desain yang lebih 

jelas, lebih mudah untuk diterapkan dan menyediakan komunikasi 

keseluruhan yang lebih baik.  

4. Memungkinkan penggunaan ulang tanpa perlu melakukan perubahan. 

 

 

 

Dalam merancang model sistem berorientasi objek digunakan metodologi 

Unified Modeling Language (UML). UML merupakan sebuah “bahasa” yang 

telah menjadi standar dalam industri untuk memvisualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. (Wahono, 2003) 

UML memiliki kelebihan yang senada dengan karakteristik pendekatan 

berbasis objek yaitu uniform, mudah dipahami, kode program relatif stabil dan 

reusability. (Nugroho, 2005) 
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Gambar 3.2. Pendekatan Object-Oriented Analysis 

(Bahrami, 1999) 

 

Langkah-langkah analisis Objek Oriented ditunjukkan pada gambar 3.2.:  

1. Mengidentifikasi actor, yaitu siapa yang akan menggunakan sistem. 

2. Mengembangkan model proses bisnis sederhana menggunakan 

diagram UML activity diagram. 

3. Mengembangkan use case, yaitu apa yang akan user lakukan dengan 

sistem. 

4. Membuat diagram interaksi UML. Diagram interaksi terdiri dari 

Sequence diagram yang menekankan pada urutan pesan per urutan 

waktu serta Colaboration Diagram yang menekankan pada organisasi 

struktural dari pesan. Pada penelitian ini diagram interaksi yang 

digunakan adalah sequence diagram. 

5. Mengembangkan diagram statis UML berupa class diagram yang 

didalamnya mencakup identifikasi kelas, hubungan, atribut dan 

metode. 

ii. Normalisasi 

Oleh karena permodelan sistem yang digunakan berorientasi objek 

sementara perancangan database-nya menggunakan RDBMS maka perlu 

dilakukan penyesuaian berupa normalisasi. Normalisasi perlu dilakukan karena 

kelas-kelas yang dihasilkan dari UML tidak dapat langsung dijadikan tabel-tabel 

pada RDBMS. Normalisasi dilakukan sampai dengan bentuk ketiga (setiap atribut 

non-key hanya bergantung pada atribut key, bukan tergantung pada atribut non-key 

lainnya). 

iii. Pengkodean 

Pada tahap ini dibuat kode-kode yang lebih sederhana dan seragam serta 

mudah dimengerti oleh user. 
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iv. Perancangan input sistem secara umum 

Alat input yang digunakan adalah alat input langsung, yaitu berupa 

keyboard dan mouse yang dihubungkan dengan Central Processor Unit. Langkah 

desain input secara umum adalah : (Jogiyanto, 2001) 

1. Menentukan kebutuhan input dari sistem 

2. Menentukan parameter dari input, meliputi : alat input yang 

digunakan, bentuk isian dari alat input, sumber input dan periode 

output dari input yang bersangkutan. 

v. Perancangan output sistem secara umum 

Berdasarkan tipe output, output yang didesain dalam penelitian ini meliputi 

output internal (untuk disimpan) dan output eksternal (slip gaji, daftar gaji dan 

laporan-laporan). Desain output secara umum dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai  berikut :(Jogiyanto, 2001)  

1. Menentukan kebutuhan output dari sistem.  

2. Menentukan parameter output, meliputi : tipe dari output, media yang 

digunakan, alat output yang digunakan dan periode output. 

 

3.10. Desain Database SISDM 

Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara 

satu dengan lainnya. Database merupakan komponen yang penting dalam sistem 

informasi. Perancangan database dilakukan dengan mewujudkan secara fisik 

tabel-tabel hasil normalisasi pada sub bab 3.9. poin b dan c dengan merancang 

tabel yang meliputi komponen tabel beserta tipe data dan ukuran/ format-nya.  

 

 

3.11. Desain User Interface SISDM 

Pada tahap ini dilakukan perancangan user interface dengan menggunakan 

prinsip-prinsip perancangan user interface sehingga pengguna akan lebih mudah 

memahami sistem yang dihasilkan. Desain user interface yang dilakukan 

meliputi:  

1. Mendesain dialog layar terminal, yaitu menu-menu dan pesan-pesan 

yang akan ditampilkan dalam program SISDM. 
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2. Mendesain layout input dan output secara terinci. 

 

3.12. Desain Aplikasi SISDM 

Berdasarkan desain-desain yang telah dilakukan pada bagian 3.9., 3,10. 

dan 3.11, maka desain yang dibuat direalisasikan dalam bentuk aplikasi program 

komputer.   

Bahasa pemprograman berorientasi objek yang digunakan dalam 

rancangan SISDM ini adalah Delphi 7.0.  

Bahasa pemprograman (Programming Language) ini dipilih karena 

memiliki kelebihan sebagai berikut : (Nugroho, 2005) 

1. Delphi 7.0 adalah salah satu program aplikasi berorientasi objek. 

2. Delphi 7.0 memiliki support yang tinggi terhadap database-database 

yang sudah terkenal, seperti MS Access, Paradox, Foxpro, Dbase, Oracle 

dan lain-lain. Selain itu Delphi 7.0 dilengkapi dengan objek-objek yang 

baru sehingga memudahkan pembuatan program, baik program database 

maupun program lainnya (game, utility dan lain-lain). 

3. Karena Delphi 7.0 berbentuk visual, maka pembuatannya cukup mudah, 

cepat, serta menyenangkan. Programmer cukup menaruh objek-objek 

yang dikehendaki. Penulisan program atau source-nya pun tidak terlalu 

banyak. 

DBMS yang digunakan dalam rancangan SISDM ini adalah Paradox yang 

merupakan DBMS bertipe relasional. Alasan digunakannya RDBMS Paradox 

adalah : 

1. Memiliki dukungan yang tinggi terhadap bahasa pemprograman yang 

digunakan (Delphi 7.0). 

2. Mampu mengeksekusi tugas secara cepat. 

3. Software dapat diperoleh secara gratis. 

 

3.13. Validasi 

Pada tahap ini, baik database, user interface maupun aplikasi yang 

dihasilkan divalidasi. Validasi mengacu pada tujuan penelitian yaitu : 
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1. Apakah rancangan database SISDM yang dihasilkan yang mampu 

menyediakan data historis dan data terkini dari kegiatan penilaian 

prestasi kerja, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan, 

penggajian dan pemutusan hubungan kerja pada tiap tenaga kerja.  

 

Validasi dilakukan dengan memasukkan data dummy untuk tiap kegiatan 

personalia dan memeriksa apakah data historis dan data terakhir dari tenaga kerja 

yang bersangkutan dapat dilihat oleh pengguna. 

 

2. Apakah rancangan user interface dapat memudahkan pengguna 

melakukan input data sehingga kesalahan dapat diminimalkan. 

 

Pengujian kemudahan dilakukan dengan menggunakan data dummy. 

Kriteria validasi adalah : 

a. Menyediakan mekanisme browse untuk mencari nomor tenaga kerja jika 

hanya diketahui nama tenaga kerjanya saja.  

b. Menyediakan suatu mekanisme default untuk mengisi isian sesuai 

dengan nomor urut transaksi dari tenaga kerja yang bersangkutan.  

c. Tiap penambahan tenaga kerja, perubahan jenjang karir, penilaian 

prestasi kerja, pemutusan hubungan kerja, penggantian biaya 

pengobatan dan penghitungan gaji memiliki satu interface.  

d. Tiap laporan ditampilkan dalam satu window. 

e. Menampilkan pendeteksian kesalahan pada input data. 

 

3. Menghasilkan rancangan aplikasi SISDM yang mampu menyediakan 

laporan-laporan personalia dan mampu mengelola data-data penggajian 

secara cepat dan akurat.   

Validasi dilakukan dengan memasukkan data penggajian dan memeriksa 

apakah hasil perhitungan aplikasi sesuai dengan perhitungan dengan rumus 

(manual). Waktu respon aplikasi untuk penghiungan gaji dan laporan-laporan 

dicatat (maksimal 10 detik).  

Validasi dilakukan sampai rancangan dinyatakan valid.   
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3.14. Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan tahap penarikan simpulan dan saran-saran 

perbaikan bagi penelitian yang telah dilakukan. 

 
  

 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

 

Bab ini akan membahas tentang analisis sistem serta identifikasi kebutuhan 

informasi pengguna (user requirement).  

4.1. Sistem yang Berjalan Saat Ini 

Aktivitas bagian Personalia meliputi : pemprosesan pengadaan tenaga 

kerja, penggajian, tindak lanjut penilaian prestasi kerja, perubahan jenjang karir, 

penggantian biaya pengobatan dan pemutusan hubungan kerja. Alur proses 

masing-masing aktivitas akan disajikan dalam sub bab ini. 

4.1.1. Pengadaan Tenaga Kerja 

Pengadaan tenaga kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

dari tiap bagian di CV. Indo Antik. Alur proses pengadaan tenaga kerja di bagian 

personalia dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Alur Proses Pengadaan Tenaga Kerja 
 (Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

Penjelasan alur proses pengadaan tenaga kerja di bagian Personalia CV. 

Indo Antik adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Personalia menerima Surat Permintaan Tenaga Kerja yang telah 

disetujui oleh Supervisor dan atau Kabag dan diketahui oleh Direktur 

dan General Manager. 

2. Personalia melakukan pemeriksaan data-data tenaga kerja dan data-data 

penilaian untuk menilai apakah ada tenaga kerja yang memenuhi 

kriteria. 

3. Jika ada yang memenuhi kriteria, personalia membuat SK Perubahan 

Jenjang Karir dan menyerahkannya kepada tenaga kerja yang 

bersangkutan. Posisi awal yang bersangkutan kosong sehingga 

dilakukan pengumuman lowongan pekerjaan.  

4. Jika tidak ada yang memenuhi kriteria maka personalia membuat 

pengumuman lowongan pekerjaan. 

5. Personalia menerima berkas lamaran dari pelamar dan melakukan 

seleksi awal dan tes wawancara. 
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6. Bagian yang membutuhkan mengadakan tes praktek dan membuat 

penilaian sebagai masukan bagi pihak Personalia. 

7. Jika pelamar diterima, personalia membuat surat perjanjian kerja. 

8. Personalia membuat Laporan. 

 

4.1.2. Penggajian  

Penggajian dilakukan sebagai bentuk kewajiban perusahaan kepada 

karyawan karena telah menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan 

kepadanya.  

Saat ini penggajian di CV. Indo Antik dibedakan menjadi dua, yaitu 

penggajian tenaga kerja produksi dan penggajian tenaga non produksi. Karena 

keterbatasan sumber daya, maka penghitungan gaji tenaga kerja produksi 

dilakukan oleh bagian personalia sedangkan penghitungan gaji tenaga non 

produksi dilakukan oleh staff Umum dari bagian Administrasi dan Umum. 

 

Penggajian tenaga produksi dilakukan tiap satu minggu sekali sedangkan 

penggajian tenaga non produksi dilakukan tiap satu bulan sekali. Alur proses 

penggajian dapat dilihat pada gambar 4.2.  
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Gambar 4.2. Alur Proses Penggajian di Bagian Personalia 
(Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

 
Penjelasan proses penggajian di Bagian Personalia dan Staff Umum 

adalah: 

1. Staff Personalia melakukan pencatatan absensi ke tiap bagian, 

sedangkan untuk ketidakhadiran (cuti, izin, bolos dan sakit) langsung 

ditangani oleh Kabag. Personalia. 

2. Berdasarkan data absensi, jika tenaga kerja adalah tenaga kerja produksi 

maka tiap minggu staff personalia menghitung uang gaji dan uang 

makan (UMP). 

3. Staff Personalia menerima laporan lembur, laporan stuffing dan laporan 

perolehan produksi dari bagian produksi. 

4. Berdasarkan laporan-laporan tersebut selanjutnya staff personalia 

menghitung uang lembur, uang stuffing dan uang premi. 

5. Jika minggu penghitungan gaji adalah minggu I maka perolehan 

produksi dijumlah untuk menghitung besar uang insentif. 
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6. Berdasarkan absensi, posisi dan masa kerja, personalia menghitung uang 

Tunjangan Pegawai.  

7. Personalia menghitung total gaji yang diterima tiap tenaga kerja dan 

membuat daftar gaji untuk diserahkan ke bagian Keuangan. 

8. Staff Personalia menerima laporan lembur dari tiap kabag. 

9. Data absensi dan lembur tenaga non produksi diserahkan ke Staff 

Umum untuk proses penghitungan UMP dan uang lembur. 

10. Berdasarkan absensi, masa kerja dan posisi, Staff Umum menghitung 

besar uang Tunjangan Pegawai. 

11. Staff Umum menghitung total uang gaji, membuat daftar gaji dan 

menyerahkannya ke bagian Keuangan. 

12. Staff Personalia dan Staff Umum menerima uang gaji untuk seluruh 

karyawan, kuitansi gaji serta menyerahkan bukti penerimaan uang gaji 

ke bagian Keuangan 

13. Staff Personalia dan Staff Umum membuat slip gaji, menyerahkan slip 

dan uang gaji ke tenaga kerja dan menerima resi.  

14. Staff Personalia membuat Laporan Gaji Tenaga Produksi dan Staff 

Umum membuat Laporan Gaji Tenaga Non Produksi. 

15. Staff Umum menyerahkan Laporan Gaji Tenaga Non Produksi ke 

Kabag. Personalia. 

 

4.1.3. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

Penilaian prestasi kerja karyawan dilakukan untuk memantau 

perkembangan prestasi kerja seorang karyawan CV. Indo Antik dalam periode 

waktu enam bulan.  Penilaian prestasi kerja digunakan sebagai bahan 

pertimbangan utama dalam melakukan perubahan jenjang karir (naik posisi, turun 

posisi atau pindah posisi).  

Penilaian menyangkut tanggungjawab, sikap dan perilaku, kerjasama, 

disiplin, loyalitas, hasil kerja, absensi, kepemimpinan, ketelitian, inisiatif dan 

kreatifitas serta rekomendasi terhadap tenaga kerja yang bersangkutan kepada 

Manager Personalia. Proses penilaian prestasi kerja ditunjukkan pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Alur Tindak Lanjut Proses Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

(Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

 

Penjelasan tindak lanjut proses penilaian prestasi kerja di bagian Personalia 

adalah sebagai berikut : 

1. Personalia menerima Surat Penilaian Prestasi Kerja yang telah disetujui 

oleh Supervisor dan atau Kabag. 

2. Personalia memeriksa rekomendasi Surat Penilaian Prestasi Kerja. 

3. Surat Penilaian Prestasi Kerja yang telah disetujui Kabag. Personalia 

disimpan untuk proses lebih lanjut. 

 

4.1.4. Perubahan Jenjang Karir 

Perubahan jenjang karir meliputi kenaikan posisi (promosi), mutasi dan 

demosi (penurunan posisi). Adanya perubahan jenjang karir di CV. Indo Antik 

dapat menyebabkan perubahan pada gaji pokok dan  perubahan pada Tunjangan 

Pegawai yang diterimanya. Dasar pertimbangan dari perubahan jenjang karir 

adalah rekomendasi atasan tenaga kerja yang bersangkutan serta hasil penilaian 

prestasi kerja. Gambar 4.4. menunjukkan alur proses perubahan jenjang karir di 

bagian personalia.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 V-23 

 

Gambar 4.4. Alur Proses Perubahan Jenjang Karir  
(Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

 

 Penjelasan proses perubahan jenjang karir di Bagian Personalia CV. Indo 

Antik adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Personalia menerima Surat Pengajuan Perubahan Jenjang Karir 

yang telah ditandatangani oleh Supervisor dan atau Kabag. 

2. Selanjutnya Personalia melakukan pemeriksaan data-data dari tenaga 

kerja yang bersangkutan. Data yang diperiksa meliputi data tenaga 

kerja dan data penilaian selama beberapa periode.  

3. Personalia menilai kelayakan tenaga kerja yang bersangkutan terkait 

dengan perubahan posisi. Jika perubahan posisi layak dilakukan maka 

dilakukan koordinasi antar SPV atau antar Kabag. terkait dengan 

perubahan tersebut.  

4. Personalia melakukan perubahan posisi dan membuat Surat Keputusan 

Perubahan Jenjang Karir serta menyerahkannya ke tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

5. Personalia membuat Laporan Perubahan Jenjang Karir.  
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4.1.5. Penggantian Biaya Pengobatan 

Perusahaan memberikan penggantian biaya pengobatan bagi karyawan 

yang sakit dengan besar penggantian pengobatan non opname maksimal 

Rp.80.000,00 per bulan dan penggantian pengobatan dengan opname maksimal 

Rp. 50.000,00 per hari.  

Alur proses penggantian biaya pengobatan pada bagian personalia dapat 

dilihat pada gambar 4.5. Penjelasan gambar 4.5. adalah sebagai berikut :  

1. Personalia menerima Surat Keterangan Sakit dan Kuitansi Biaya 

Pengobatan dari tenaga kerja.  

2. Personalia memeriksa data penggantian yang telah diterima tenaga kerja 

yang bersangkutan selama satu bulan, jika masih terdapat sisa kuota 

penggantian, selanjutnya Personalia membuat surat Penggantian Biaya 

Pengobatan.  

3. Bagian personalia menyerahkan Surat Penggantian Biaya Pengobatan ke 

tenaga kerja yang bersangkutan untuk proses pencairan penggantian 

biaya pengobatan ke bagian Keuangan.  

4. Personalia membuat laporan bulanan Penggantian Biaya Pengobatan. 

 

Gambar 4.5. Alur Proses Penggantian Biaya Pengobatan  
(Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

 

 Besar penggantian biaya pengobatan opname untuk keluarga yang menjadi 

tanggungan tenaga kerja, maksimal penggantian Rp. 25.000,00 per hari. Untuk 

anggota keluarga, karyawan harus menunjukkan Surat Keterangan Sakit, Kuitansi 

Biaya Pengobatan Rumah Sakit dan Kartu Keluarga. 
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4.1.6. Pemutusan Hubungan Kerja 

 Pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara 

perusahaan dengan tenaga kerja yang bersangkutan. Alur proses pemutusan 

hubungan kerja di CV. Indo Antik dapat dilihat pada gambar 4.6.  

Mulai

Terima Pengajuan Pemutusan 
Hubungan Kerja

Secara baik ?

Membuat SK PHK

Membuat Surat Pesangon

Membuat Laporan Selesai

N

Y

Habis 
Masa kontrak

Melakukan 
kesalahan berat

Hitung 
pesangon

 

Gambar 4.6. Alur Proses Pemutusan Hubungan Kerja 

 (Sumber : CV. Indo Antik, 2006) 

 

Penjelasan alur proses pemutusan hubungan kerja di bagian Personalia 

adalah sebagai berikut : 

1. Personalia menerima pengajuan pemutusan hubungan kerja, baik berupa 

surat pengunduran diri (telah ditandatangani Supervisor dan atau Kabag), 

pengaduan dari pihak lain yang memberatkan TK tersebut sehingga 

dapat dipecat (personalia melakukan klarifikasi apakah yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran, jika memang benar maka TK di-

PHK) atau masa kontrak tenaga kerja telah habis. 

2. Personalia membuat SK PHK.  

3. Personalia menghitung uang pesangon. Besar pesangon ditentukan oleh 

posisi, lama kerja dan hasil penilaian prestasi kerja dan status pegawai ( 

tetap atau kontrak). 

4. Pesangon diberikan jika tenaga kerja keluar secara baik-baik. 
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5. Personalia membuat surat pesangon. 

6. Personalia membuat laporan PHK. 

 

4.2. ANALISIS SISTEM 

4.2.1. Identifikasi Penyebab Masalah 

Subyek-subyek masalah yang terjadi di bagian personalia CV. Indo Antik 

adalah sebagai berikut : 

1. Penghitungan gaji kurang efisien.  

2. Pencarian data dan penelusuran data historis membutuhkan waktu yang 

lama.  

Dari subyek-subyek masalah yang terjadi, identifikasi penyebab masalah-

masalah tersebut adalah : 

1. Penghitungan gaji kurang efisien, dapat diidentifikasikan bahwa yang 

menyebabkan terjadinya masalah ini adalah : 

a. Adanya duplikasi data/file penggajian. 

b. Penggajian yang merupakan tugas staff personalia saat ini 

pelaksanaannya masih dibantu oleh staff umum. 

c. Adanya kesalahan penghitungan. 

2. Pencarian data dan penelusuran data historis membutuhkan waktu yang 

lama, dapat diidentifikasikan bahwa yang menyebabkan masalah ini 

adalah karena sistem administrasi yang kurang optimal. 

 

4.2.2. Identifikasi Titik Keputusan 

Identifikasi titik keputusan yang menyebabkan terjadinya masalah adalah : 

1. Penghitungan gaji kurang efisien 

a. Duplikasi data/file, titik keputusan yang menyebabkan terjadinya 

masalah ini adalah karena penghitungan gaji dibuat per-file per 

periode penghitungan sehingga terdapat banyak file dan duplikasi 

atribut data tenaga kerja (sejumlah file yang pernah dibuat). 

b. Penggajian yang merupakan tugas staff personalia saat ini 

pelaksanaannya masih dibantu oleh staff umum, titik keputusan 

yang menyebabkan masalah ini adalah proses penghitungan yang 
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masih semi manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif 

lama, membutuhkan ketelitian tinggi sehingga untuk 

meminimalkan kesalahan penghitungan maka beban penghitungan 

gaji tenaga kerja non produksi didistribusikan ke staff umum. 

c. Adanya kesalahan penghitungan, titik keputusan yang 

menyebabkan masalah ini adalah kekurangtelitian dalam proses 

penghitungan komponen gaji yaitu lembur, premi, insentif dan 

Tunjangan Pegawai yang masih manual sehingga terjadi kesalahan 

penghitungan.  

2. Pencarian data dan penelusuran data historis membutuhkan waktu yang 

lama karena sistem administrasi yang kurang optimal, titik keputusan 

yang menyebabkan masalah ini adalah : 

a. Pemanfaatan komputer hanya terbatas pada penyimpanan data 

kontrak kerja dan data total gaji, pembuatan laporan dan surat 

keputusan, sedangkan data-data lain disimpan dalam bentuk 

berkas/arsip. 

b. Arsip penilaian prestasi kerja yang disusun per periode, bukan 

pertenaga kerja dan tidak adanya indeks daftar isi. 

c. Beberapa jenis arsip tercampur antara tenaga kerja yang masih 

aktif dengan yang sudah keluar (updating data yang lemah). 

d. Tidak adanya sistem informasi terpadu yang mampu menyediakan 

data dan informasi menyangkut tenaga kerja yang bersangkutan 

untuk berbagai kebutuhan personalia. 

 

4.2.3. Analisis Kelemahan Sistem  

Berdasarkan sistem informasi yang diterapkan maka kelemahan sistem 

informasi yang ada adalah : 

1. Proses Pengadaan Tenaga Kerja 

Proses ini telah berjalan dengan baik, namun sistem penyimpanan 

data tenaga kerja yang masih berbentuk arsip menyulitkan dan 

memperlama pihak personalia dalam mencari data tenaga kerja dan 

data penilaian prestasi kerja yang merupakan pertimbangan dasar untuk 
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mengetahui apakah ada tenaga kerja yang sesuai kualifikasi yang 

diminta. Hal ini diperparah dengan berkas tenaga kerja yang tercampur 

antara yang masih aktif dengan yang sudah keluar. 

2. Proses Penggajian 

Kelemahan proses ini adalah penghitungan gaji kurang efisien. 

Adanya duplikasi data/file terjadi karena penghitungan gaji dibuat 

perfile (Microsoft Excel) per periode penghitungan. Sementara itu 

untuk membuat satu laporan gaji tenaga produksi per bulan harus 

dibuka empat file penggajian.  

Proses penghitungan gaji yang semi manual membutuhkan waktu 

yang relatif lama, membutuhkan ketelitian tinggi sehingga untuk 

meminimalkan kesalahan penghitungan maka beban penghitungan gaji 

tenaga kerja non produksi didistribusikan ke staff umum. Dengan 

sistem informasi yang baik, penghitungan gaji dapat dikerjakan oleh 

satu bagian saja.  

Kelemahan lain yang terjadi adalah kekurangtelitian dalam proses 

penghitungan komponen gaji, antara lain penghitungan lembur, premi, 

insentif dan TP yang manual yaitu menggunakan mencocokkan posisi, 

absensi, perolehan produksi dan masa kerja dengan tabel lembur, tabel 

premi dan insentif serta tabel Tunjangan Pegawai untuk menghitung 

uang lembur, uang premi, uang insentif dan Tunjangan Pegawai. Proses 

manual ini sering menyebabkan kesalahan penghitungan.  

3. Penilaian Prestasi Kerja 

Kelemahan dari proses ini adalah surat-surat penilaian prestasi 

kerja yang telah terkumpul, selanjutnya disusun dalam suatu berkas 

penilaian prestasi kerja yang disusun per periode penilaian dan bukan 

pertenaga kerja. Berkas penilaian yang disusun perperiode tersebut 

memiliki susunan komposisi tenaga kerja yang tidak selalu sama karena 

tenaga kerja pada periode yang satu tidak selalu sama dengan periode 

yang lain. Penyimpanan data secara terkomputerisasi akan 

meningkatkan efisiensi dalam pencarian data dan penelusuran data 
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historis bagi proses-proses yang menggunakan data-data hasil penilaian 

prestasi kerja karyawan.  

4. Perubahan Jenjang Karir 

Proses ini masih menemui kendala pada proses pencarian data 

penilaian prestasi kerja dan data tenaga kerja yang bersangkutan yaitu 

memerlukan waktu yang relatif lama.  

Proses pemeriksaan data penilaian prestasi kerja dilakukan untuk 

beberapa periode penilaian untuk mengetahui track record dari tenaga 

kerja yang bersangkutan. Pada proses pencarian data penilaian prestasi 

kerja, berkas-berkas penilaian disusun perperiode sehingga surat-surat 

yang ada terdiri dari surat penilaian tenaga kerja yang masih aktif 

maupun yang sudah keluar. Pencarian surat pada beberapa berkas 

memakan waktu lama. Sistem pemberkasan yang tidak mencantumkan 

indeks daftar isi menyebabkan peningkatan waktu pencarian. 

Sementara itu data tenaga kerja masih tercampur antara yang masih 

aktif dengan yang sudah keluar. 

Up dating data hasil perubahan jenjang karir dilakukan secara 

manual meningkatkan peluang terjadinya data yang tidak ter- update. 

5. Penggantian Biaya Pengobatan 

Proses ini telah berjalan dengan baik. Proses administrasi yang 

terkomputerisasi akan menyajikan data biaya pengobatan yang pernah 

diterima seorang tenaga kerja secara lebih jelas serta pembuatan 

laporan yang lebih cepat. 

6. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pada kegiatan ini kelemahan terletak pada updating data yang 

kurang menyeluruh (arsip tenaga kerja yang sudah keluar masih 

tercampur dengan yang masih aktif). 

 

4.3. Analisis Kebutuhan Informasi Bagian Personalia 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pada sub bab sebelumnya, dapat 

diidentifikasi kebutuhan informasi bagian Personalia sebagaimana terlihat pada 

tabel 4.1.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 V-30 

Tabel 4.1. Kebutuhan Informasi Bagian Personalia 

No 
Informasi yang 

Dibutuhkan 
Periode Keterangan 

1 Data TK Menurut kebutuhan Informasi tentang data diri tiap TK 

2 
Data historis 
penggantian biaya 
pengobatan 

Menurut kebutuhan 

Informasi untuk menentukan jumlah 
penggantian biaya pengobatan yang 
dapat diberikan pada TK yang 
bersangkutan 

3 
Data historis penilaian 
prestasi kerja 

Menurut kebutuhan 
Informasi untuk pertimbangan 
melakukan perubahan jenjang karir / 
posisi 

4 
Data historis perubahan 
posisi Menurut kebutuhan Informasi perjalanan posisi tiap TK 

5 
Data historis  
gaji TK 

Menurut kebutuhan 
Informasi tentang gaji yang diterima 
tiap TK  

6 Slip Gaji 
Mingguan dan 
Bulanan 

Informasi tentang perincian gaji yang 
diserahkan kepada tiap TK  

7 Data Sumbangan Menurut kebutuhan 
Informasi tentang sumbangan dari 
perusahaan kepada TK 

8 Daftar Gaji Bulanan 
Informasi tentang jumlah gaji yang 
harus dibayarkan oleh perusahaan 
kepada seluruh TK  

9 
Laporan Penilaian 
Prestasi Kerja 

Enambulanan 
Informasi tentang penilaian prestasi 
kerja yang dilakukan kepada seluruh 
TK yang dilakukan tiap 6 bulan sekali 

10 
Laporan Perubahan 
Posisi 

Tigabulanan 
Informasi tentang perubahan posisi 
yang dilakukan kepada seluruh TK 
selama tiga bulan 

11 
Laporan Penggantian 
Biaya Pengobatan 

Bulanan 
Informasi tentang penggantian biaya 
pengobatan yang diberikan kepada  TK 
yang bersangkutan 

12 Laporan Gaji Bulanan 
Informasi tentang perincian gaji yang 
diberikan kepada seluruh TK dalam 
satu bulan 

13 
Laporan Penambahan 
TK 

Menurut kebutuhan 
Informasi tentang penambahan TK 
yang dilakukan  

14 Laporan PHK Tigabulanan 
Informasi tentang pengurusan 
hubungan kerja yang dilakukan selama 
periode 3 bulan 

15 Laporan Sumbangan Bulanan 
Informasi tentang sumbangan dari 
perusahaan kepada TK yang dilakukan 
selama 1 bulan. 

 

 

 

BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 
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Berdasarkan identifikasi kebutuhan informasi pengguna, selanjutnya 

dilakukan perancangan sistem informasi serta validasi yang mengacu pada tujuan 

penelitian. 

4.3. Perancangan Sistem 

5.1.1. Perancangan Model SISDM Secara Umum 

1. Desain Model Secara Umum 

a. Identifikasi Actor 

Menurut Adi Nugroho (2005) identifikasi actor dapat dilakukan 

dengan menjawab pertanyaan ; siapa yang menggunakan sistem, siapa/apa 

yang dipengaruhi oleh kehadiran sistem dan kelompok mana yang 

membutuhkan sistem untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.  

Aplikasi SISDM yang akan dibangun bersifat stand-alone dan aktor 

utama yang menggunakan, dipengaruhi oleh kehadiran sistem dan 

membutuhkan sistem untuk melaksanakan pekerjaannya adalah  Personalia. 

Aktor personalia berhubungan dengan use case-use case berikut ini : 

1) Melihat data tenaga kerja 

2) Menambah tenaga kerja 

3) Mem-PHK  

4) Meng-edit data tenaga kerja 

5) Menambah data penggantian biaya pengobatan 

6) Mengubah data posisi 

7) Menambah data penilaian prestasi kerja. 

8) Menambah data sumbangan 

9) Menghitung Gaji 

10) Membuat Laporan 

 

 

b. Membuat Activity Diagram 

Setelah menemukan aktor, tahap berikutnya adalah mengembangkan 

model proses bisnis sederhana dengan menggunakan diagram UML activity 

diagram. Activity diagram SISDM CV. Indo Antik dapat dilihat pada 

gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. Activity Diagram Untuk Proses Bisnis 
di bagian Personalia CV. Indo Antik 

 

c. Mengembangkan Use Case Diagram 
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                                       Gambar 5.2. Use Case Diagram SISDM CV. Indo Antik 

 

d. Membuat Diagram Interaksi 

Menurut Booch. et.al (1998) diagram interaksi digunakan untuk 

memodelkan aspek dinamis dari sebuah sistem. Sedangkan menurut 

Bahrami (1999) diagram interaksi menggambarkan interaksi, yang memuat 

himpunan dari objek serta relasi yang terjadi antar objek tersebut, termasuk 

juga bagaimana pesan (message) mengalir diantara objek.  

Terdapat 2 model diagram interaksi yaitu sequence diagrams dan 

collaboration diagrams. Sequence diagram menekankan pada urutan waktu 

penerimaan message-message, sedangkan collaboration diagram 

menekankan pada organisasi objek-objek yang berpartisipasi pada 

interaksi.(Nugroho,2005). 

 

e. Membuat Sequence Diagram 
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1) Sequence Diagram untuk Proses Login  

 

   

Personalia Interface Login Service Pengguna

Login

Tampilkan (Login)

Masukkan input

Mengirim input

Memvalidasi Input

Hasil Validasi

Mengirim pesan error

Menampilkan pesan error

Mengirim pesan berhasil

Menampilkan pesan berhasil

 

Gambar 5.3. Sequence Diagram Proses Login 
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2) Sequence Diagram untuk Proses Menambah Tenaga Kerja  

 

   

 

Gambar 5.4. Sequence Diagram Proses Menambah Tenaga Kerja 
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3) Sequence Diagram untuk Proses Mem-PHK Tenaga Kerja 

 
   

Personalia Interface Pemutusan
Hubungan Kerja

Service

Mem-PHK TK

Mengirim input data

Tampilkan
(Pemutusan

Hubungan Kerja)

Masukkan NoTK

TK

Menampilkan SK PHK

 

Pemutusan Hubungan Kerja

Meminta Printout
SK PHK

Cetak SK PHK

SK Perubahan
Jenjang Karir

Mengirim SK PHK

Mengirim input data

Meminta nama TK

Kirim

Meminta bagian &
posisi terakhir

Kirim

Menginput data TK PHK

Mengirim input data

Mengirim data TK dan
meminta input data

Mencatat penambahan
Data PHK

 

Meminta SK PHK

Mengirim input data

Mengirim message data
telah tersimpanMengirim message

 data telah tersimpan
Menampilkan

message  data
telah tersimpan

Meminta SK PHK

Meminta SK PHK

Membuat SK PHK

Mengirim SK PHK

Mengirim data TK dan
meminta input dataMengirim data TK dan

meminta input data

 

Gambar 5.5. Sequence Diagram Proses Mem-PHK Tenaga Kerja 
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4) Sequence Diagram untuk Proses Mengubah Posisi Tenaga Kerja 

 
    

 

Gambar 5.6. Sequence Diagram Proses Mengubah Posisi  Tenaga Kerja 
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5) Sequence Diagram untuk Proses Menambah Penilaian Prestasi Kerja   
   

Personalia Interface Penilaian
Prestasi Kerja

Service

Mencetak Form
Surat Penilaian
Prestasi Kerja

Mengirim input data

Tampilkan
(Penilaian Prestasi Kerja)

Masukkan NoTK

TK

Menampilkan
Form Penilaian

 

Surat Penilaian
 Prestasi Kerja

Meminta Printout
Form Penilaian

Mencetak
Form Penilaian

SK Perubahan
Jenjang Karir

Mengirim
Form Penilaian

Mengirim input data Meminta nama TK
& tanggal bergabung

Kirim

Meminta bagian &
posisi terakhir

Kirim

Menginput data atasan
& kabag diatasnya

Mengirim input data

Mengirim data
penilaian periode

sebelumnya &
NoSuratPenilaian

yang baru

 

Mengirim input data

Mencatat data

Mengirim Form
Penilaian

Menampilkan
message  data
telah tersimpan

Slip Gaji

 

Meminta data
absensi 6 bulan terakhir

Kirim

Membuat
NoSuratPenilaian

Hitung Absensi
untuk

6 bulan terakhir

Mengirim message
 data telah tersimpan

Membuat Form
Penilaian

Memasukkan
data penilaian

Tampilkan
(Penilaian Prestasi Kerja)

Menginput
NoSuratPenilaian & data

hasil penilaian
Mengirim input data

Mengirim input data

Mencatat data
hasil penilaian

Mengirim message
 data telah tersimpan

Mengirim data
penilaian periode

sebelumnya &
NoSuratPenilaian

yang baru

Menampilkan data
penilaian periode

sebelumnya &
NoSuratPenilaian

yang baru

 

Gambar 5.7. Sequence Diagram Proses Menambah Penilaian Prestasi Kerja 
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6) Sequence Diagram untuk Proses Menambah Penggantian Biaya 

Pengobatan 

 
   

Personalia Interface Penggantian
Biaya Pengobatan

Service

Menambah data penggantian
biaya pengobatan

Mengirim input data

TK

 

Surat Penggantian Biaya
Pengobatan

Mengirim input data

Meminta nama TK

Kirim

Mengirim data NoSPBP
lama & NoSPBP baru

Menginput data penggantian
biaya pengobatan Mengirim input data

penggantian biaya
pengobatan

Membuat NoSPBP

Tampilkan Penggantian biaya
pengobatan

Memasukkan NoTK

Mengirim input data
penggantian biaya

pengobatan

Mencatat Penambahan
Penggantian Biaya

PengobatanMengirim message data
telah tersimpan

Mengirim message data
telah tersimpan

Menampilkan message data
telah tersimpan

Meminta Surat Penggantian
Biaya Pengobatan

Mencetak Surat Penggantian
Biaya Pengobatan

Mengirim request
Surat Penggantian
Biaya Pengobatan Mengirim request Surat

Penggantian Biaya
Pengobatan

Membuat Surat
Penggantian Biaya

Pengobatan
Mengirim Surat

Penggantian Biaya
PengobatanMengirim Surat

Penggantian Biaya
Pengobatan

Menampilkan Surat Penggantian
Biaya Pengobatan

Meminta Printout Surat
Penggantian Biaya Pengobatan

Mengirim data NoSPBP
lama & NoSPBP baru

Menampilkan data NoSPBP
lama & NoSPBP baru

 

Gambar 5.8. Sequence diagram Proses Menambah Data Penggantian Biaya Pengobatan 
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7) Sequence Diagram Melihat dan Mengubah Data Tenaga Kerja  

 
    

 

Gambar 5.9. Sequence Diagram Proses Melihat dan Mengubah Data Tenaga Kerja 
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8) Sequence Diagram Proses Menambah Sumbangan Perusahaan kepada 

Tenaga Kerja 

   

Personalia Interface Sumbangan Service

Menambah data sumbangan 
perusahaan

Mengirim input data

TK

 

Sumbangan Perusahaan

Mengirim input data

Meminta nama TK 

Kirim

Mengirim data No 
Sumbangan lama & No 

Sumbangan Baru

Menginput data Sumbangan 
Perusahaan

Mengirim input data 
sumbangan perusahaan

Membuat 
NoSumbanganPerusahaan

Tampilkan Sumbangan

Memasukkan NoTK

Mengirim input data 
sumbangan perusahaan

Mencatat Penambahan 
Sumbangan PerusahaanMengirim message data 

telah tersimpan
Mengirim message data 

telah tersimpan
Menampilkan message data 

telah tersimpan

Meminta Surat Sumbangan 
Perusahaan

Mencetak Surat Sumbangan 
Perusahaan

Mengirim request 
Surat Sumbangan 

Perusahaan Mengirim request Surat 
Sumbangan

Membuat Surat 
Sumbangan PerusahaanMengirim Surat 

Sumbangan Perusahaan
Mengirim Surat 

Sumbangan 
Perusahaan

Menampilkan Surat Sumbangan 
Perusahaan

Meminta Printout Surat 
Sumbangan Perusahaan

Mengirim data No 
Sumbangan lama & No 

Sumbangan Baru
Menampilkan data No Sumbangan 

lama & No Sumbangan Baru

 

Gambar 5.10. Sequence Diagram Proses Menambah Sumbangan kepada Tenaga Kerja 
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9) Sequence Diagram Proses Menghitung Gaji 

 
     

 

Gambar 5.11. Sequence Diagram Proses Menghitung Gaji 
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10) Sequence Diagram Proses Membuat Laporan 

 
              

 

Gambar 5.12. Sequence diagram proses membuat laporan 
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f. Mengidentifikasi Kelas, Relasi, Atribut dan Operasi 

1) Identifikasi Kelas 

Menurut Bahrami (1999) dalam bukunya, Object Oriented System 

Development, menyatakan bahwa salah satu cara yang dianjurkan untuk 

menemukan kelas dan perilakunya dalam suatu sistem adalah melalui 

pemodelan sequence / kolaborasi. Ketika sistem telah digambarkan dalam 

skenarionya, maka pemodel bisa memeriksa diskripsi tekstual atau tahapan 

dari tiap skenario untuk menentukan objek apa saja yang dibutuhkan.  

Berdasarkan sequence diagram yang telah dibuat untuk tiap-tiap 

skenario/use case, maka kelas-kelas objek yang dapat diidentifikasi dapat 

dilihat pada tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Identifikasi Kelas SISDM CV. Indo Antik 

No Nama Kelas Diskripsi 

1 Pengguna 
Kelas yang mewakili bagian yang mengoperasikan 
sistem  

2 Tenaga Kerja Kelas yang menyimpan informasi tentang tenaga kerja 

3 Slip Gaji 
Kelas yang melakukan penghitungan gaji dan 
menyimpan data gaji tenaga kerja 

4 
SK Perubahan 
Jenjang Karir 

Kelas yang menyimpan informasi tentang SK 
perubahan posisi yang pernah diberikan kepada tiap TK 

5 
Surat Penilaian 
Prestasi Kerja 

Kelas yang menyimpan informasi tentang surat 
penilaian prestasi  yang pernah diterima oleh tiap TK 

6 
Surat Penggantian 
Biaya Pengobatan 

Kelas yang menyimpan informasi tentang penggantian 
biaya pengobatan yang pernah diberikan kepada tiap 
TK 

7 
Sumbangan 
Perusahaan 

Kelas yang menyimpan informasi tentang sumbangan 
dari perusahaan kepada TK-nya 

8 SK PHK 
Kelas yang menyimpan informasi tentang Pemutusan 
Hubungan Kerja yang pernah dilakukan 

 

2) Identifikasi Relasi/Hubungan 

Saling ketergantungan antara dua kelas adalah relasi/hubungan. 

Relasi pada umumnya dimulai dengan kata kerja. Banyak relasi yang 

bukan generalisasi maupun agregasi melainkan link biasa. Link adalah 

hubungan (fisik maupun konseptual) antarobjek yang mengijinkan suatu 

objek “tahu” tentang objek yang lain sehingga objek itu dapat 

meminta/memberikan layanan dari objek yang lain. (Nugroho, 2005) 
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Berdasarkan hubungan antar kelas yang terjadi, relasi antar kelas 

dalam SISDM CV. Indo Antik dapat dilihat pada gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13. Hubungan Antar Kelas dalam SISDM CV. Indo Antik 

 

3) Identifikasi Atribut 

Setelah melakukan pemodelan dasar (pendahuluan), selanjutnya 

dilakukan penambahan atribut-atribut yang merupakan karakteristik dari 

suatu objek. Atribut pada dasarnya adalah segala sesuatu yang harus 

diingat / dicatat oleh suatu objek. Pertanyaan-pertanyaan berikut sangat 

membantu menentukan atribut yang representatif : 

1. Informasi objek apa yang perlu dicatat oleh sistem ? 

2. Pelayanan macam apa yang harus disediakan oleh sebuah kelas ? 

 

Selain itu, menurut pandangan Shlaer dan Mellon  ada hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan untuk menentukan atribut-atribut suatu kelas/objek. 

Hal-hal tersebut adalah : 

1. Atribut seharusnya menangkap karakteristik yang konsisten 

dengan domain dimana objek berada. 

2. Setiap objek pada umumnya memiliki hanya satu nilai untuk 

setiap atribut pada satu waktu. 

3. Suatu atribut tidak boleh memiliki struktur internal. Atribut 

seharusnya memiliki nilai yang atomik.  
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4. Suatu atribut seharusnya merupakan karakteristik tunggal, 

bukannya merupakan karakteristik dari bagian-bagiannya.  

5. Ketika objek adalah abstraksi suatu konsep yang berinteraksi 

dengan objek lain, atribut objek tersebut harus berelasi dengan 

konsep bukan dengan objek yang lain. 

6. Ketika objek memiliki relasi dengan objek lain, terutama objek 

yang termasuk pada kelas yang sama, atribut harus menangkap 

karakteristik objek tersebut, bukannya relasi atau objek-objek 

lain dalam relasi.  

 

Berikut adalah atribut dari masing-masing kelas : 

a) Kelas Pengguna 

Tabel 5.2. Atribut Kelas Pengguna 

 UserName 
 Password 
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b) Kelas Tenaga Kerja 

Tabel 5.3. Atribut Kelas Tenaga Kerja 

 NoTK 
 Nama 
 AlamatJalan 
 RT 
 RW 
 Kelurahan 
 Kota/Kabupaten 
 Telpon  
 TempatLahir 
 TanggalLahir 
 PendTerakhir 
 Keahlian 
 JenisKelamin 
 Agama 
 Kewarganegaraan 
 TanggalMasuk 
 StatusPegawai 
 TanggalAwalKontrak 
 TanggalAkhirKontrak 
 NoKTP 
 StatusPerkawinan 
 JumlahTanggungan 
 Catatan 

 

c) Kelas Slip Gaji 

Tabel 5.4. Atribut Kelas Slip Gaji 

NoSlipGaji 
PeriodeGaji 
TglGaji 
BulanTHR 
Masuk 
Masuk1/2Hari 
Izin 
Sakit 
Bolos 
Cuti 
JmlLembur 
JmlStuffing 
PerolProd_(M) 
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d) Kelas SK Perubahan Jenjang Karir 

Tabel 5.5. Atribut Kelas SK Perubahan Jenjang Karir 

 NoSPJK 
 Tanggal 
 Bagian 
 Posisi 
 TanggalMulai 
BasicSalary/hari 
UangMakan/hari 
Upah/Stuffing 
UangLembur/jam 
StandarKubik_1 
StandarKubik_2 
StandarKubik_3 
PremiKubik_1 
PenambahanPremi 
StandarKubik_Ins1 
StandarKubik_Ins2 
StandarKubik_Ins3 
Ins_Kubik1 
Penambahan_Ins 
TambTunj/MasaKerja 
Dasar 
Pertimbangan 
Tb1 
Tb2 
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e) Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Tabel 5.6. Atribut Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja 

 NoSuratPenilaianPrestasiKerja 
 Tanggal 
 Tgjwb 
 Sikap&Perilaku 
 Kedisiplinan 
 Loyalitas 
 HasilKerja 
 Kepemimpinan 
 Ketelitian 
 Inisiatif 
 Kreatifitas 
 Rekomendasi 
 Penilai 
 Kabag 

 

f) Kelas Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Tabel 5.7. Atribut Kelas Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

 NoSPBP 
 Tanggal 
 JumlahPenggantian 
 Penyakit 
 Lama 
 StatusPenggantian 

 

g) Kelas Sumbangan Perusahaan 

Tabel 5.8. Atribut Kelas Sumbangan Perusahaan 

 NoSumbangan 
 Tanggal 
 JumlahSumbangan 
 Keperluan 
 Tembusan 
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h) Kelas SK PHK 

Tabel 5.9. Atribut Kelas SK PHK 

NoSKPHK 
NoTK 
TanggalMulaiKeluar 
Alasan 
JumlahPesangon 

 

4) Identifikasi Operasi / Metoda 

Pada konsep berorientasi objek, setiap potong data dikelilingi oleh 

sekumpulan rutin yang memanfaatkan data yang bersangkutan. Setiap 

pemanfaatan ini selanjutnya dinamakan metoda. (Nugroho, 2004) 

Operasi (metoda atau perilaku) dalam sistem berorientasi objek 

biasanya berhubungan dengan event atau aksi yang mengirim informasi 

dalam sequence diagram atau query atribut (dan segala sesuatu yang 

diasosiasikan dengan objek). Dengan kata lain, metode bertanggung jawab 

dalam mengelola nilai dari atribut seperti, query, updating, reading dan 

writing. (Bahrami, 1999) 

  Pada dasarnya, cara terbaik untuk menemukan operasi-operasi 

yang ada dalam suatu kelas adalah dengan memperhatikan interaction 

diagram (sequence diagram ataupun colaboration diagram). (Nugroho, 

2004) 

Identifikasi operasi pada SISDM CV. Indo Antik dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

a) Kelas Pengguna 

Tabel 5.10. Operasi Kelas Pengguna 

 MemvalidasiInput() 
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b) Kelas Tenaga Kerja 

Tabel 5.11. Operasi Kelas Tenaga Kerja 

MemintaDataTK() 
MerubahData() 
Menambah() 
Menghapus() 
MemintaPosisi() 
MembuatLaporan() 
MencetakLaporan() 

 

c) Kelas Slip Gaji 

Tabel 5.12. Operasi Kelas Slip Gaji 

MenambahSlipGaji() 
MencatatDataGaji() 
Mengubah() 
Menghapus() 
MemintaPosisiTK() 
MenghitungMasaKerja() 
MenghitungUMP() 
MenghitungUangTHR() 
MenghitungUangStuffing() 
MenghitungUangLembur() 
MenghitungPremi() 
MenghitungInsentif() 
MenghitungTP() 
MenghitungTotal_Gaji() 
MembuatDaftarGaji() 
CetakDaftarGaji() 
CetakSlipGaji() 
MembuatLaporan() 
CetakLaporan() 

 

d) Kelas SK Perubahan Jenjang Karir 

Tabel 5.13. Operasi Kelas SK Perubahan Jenjang Karir 

 MengisiTanggal() 
 Menambah() 
 Menghapus() 
 Mengubah() 
 CetakSurat() 
 MembuatLaporan() 
 MencetakLaporan() 
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e) Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Tabel 5.14. Operasi Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja 

MengisiTanggal() 
Menambah() 
MenghitungAbsensi() 
Mengubah() 
Menghapus() 
CetakSurat() 
MembuatLaporan() 
MencetakLaporan() 

 

f) Kelas Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Tabel 5.15. Operasi Kelas Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

 

 

g) Kelas Sumbangan Perusahaan 

Tabel 5.16. Operasi Kelas Sumbangan Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

h) Kelas SK PHK 

Tabel 5.17. Operasi Kelas SK PHK 

Menambah() 
Mengubah() 
Menghapus() 
CetakSurat() 
MembuatLaporan() 
MencetakLaporan() 

 
 
 
  

MengisiTanggal() 
Menambah() 
Mengubah() 
Menghapus() 
CetakSurat() 
MembuatLaporan() 
MencetakLaporan() 

MengisiTanggal() 
Menambah() 
Mengubah() 
Menghapus() 
CetakSurat() 
MembuatLaporan() 
MencetakLaporan() 
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Gambar 5.14. Diagram Kelas SISDM CV. Indo Antik 
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2. Normalisasi  

Oleh karena pemodelan sistem yang digunakan berorientasi objek 

sementara perancangan database-nya menggunakan relasional DBMS, maka 

kelas-kelas yang dihasilkan dari pemodelan OO tidak bisa langsung dijadikan 

tabel-tabel yang ada pada relasional DBMS. Agar kelas-kelas yang dihasilkan 

dapat dijadikan tabel-tabel relasional maka perlu dilakukan penyesuaian 

berupa normalisasi.  

Contoh penyesuaian adalah sebagai berikut : 

Kelas Tenaga Kerja memiliki operasi meminta Surat Penilaian Prestasi Kerja 

kepada Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja. Oleh karena satu Tenaga 

Kerja memiliki banyak Surat Penilaian Prestasi Kerja maka Primary Key 

Kelas TK menjadi Foreign Key di Kelas Surat Penilaian Prestasi Kerja. 

Surat Penilaian Prestasi Kerja

NoSPPK
NoTK
Tanggal
Tgjwb
Sikap&Perilaku
Kedisiplinan
Loyalitas
HasilKerja
Absensi
Kepemimpinan
Ketelitian
Kreatifitas
Rekomendasi
Penilai
Kabag

Tenaga Kerja

NoTK
Nama
AlamatJalan
RT
RW
Kelurahan
Kota/Kabupaten
Telpon
TempatLahir
TanggalLahir
PendTerakhir
Keahlian
JenisKelamin
Agama
Kewarganegaraan
TanggalBergabung
StatusPegawai
TanggalAwalKontrak
TanggalAkhirKontrak
NoKTP
StatusPerkawinan
JmlTanggungan
Catatan

Primary Key Primary Key

Foreign Key

Gambar 5.15. Penyesuaian Surat Penilaian Prestasi Kerja dari Kelas Tenaga 

Kerja 

Bentuk tabel awal hasil penyesuaian dari masing-masing kelas 

ditunjukkan pada tabel 5.18 - 5.25. Atribut dengan garis bawah dan cetak 

tebal menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah Primary Key, sementara 

atribut dengan garis bawah saja menunjukkan Foreign Key. 

Tabel 5.18. Tabel Awal Pengguna 

Nama Field 
UserName 
Password 
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Tabel 5.19. Tabel Awal TK 

Nama Field 
NoTK 
Nama 
AlamatJalan 
RT 
RW 
Kelurahan 
Kota/Kabupaten 
Telpon 
TempatLahir 
TanggalLahir 
PendTerakhir 
Keahlian 
JenisKelamin 
Agama 
Kewarganegaraan 
TanggalBergabung 
StatusPegawai 
TanggalAwalKontrak 
TanggalAkhirKontrak 
NoKTP 
StatusPerkawinan 
JmlTanggungan 
Catatan 

 

Tabel 5.20. Tabel Awal Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Nama Field 
NoSPPK 
NoTK 
Tanggal 
Tgjwb 
Sikap&Perilaku 
Kedisiplinan 
Loyalitas 
HasilKerja 
Kepemimpinan 
Ketelitian 
Inisiatif 
Kreatifitas 
Rekomendasi 
Penilai 
Kabag 
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Tabel 5.21. Tabel SK Perubahan Jenjang Karir 

Nama Field 
NoSPJK 
NoTK 
Tanggal 
Bagian 
Posisi 
BasicSalary/hari 
UangMakan/hari 
Upah/Stuffing 
UangLembur/jam 
StandarKubik_1 
StandarKubik_2 
StandarKubik_3 
PremiKubik_1 
PenambahanPremi 
StandarKubik_Ins1 
StandarKubik_Ins2 
StandarKubik_Ins3 
Ins_Kubik1 
Penambahan_Ins 
TunjanganTahun_1 
TambTunj/MasaKerja 
TanggalMulai 
Alasan 
Pertimbangan 
Tb1 
Tb2 

 

Tabel 5.22. Tabel Awal Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Nama Field 
NoSPBP 
NoTK 
Tanggal 
JumlahPenggantian 
Penyakit 
Lama 
StatusPenggantian 

 

Tabel 5.23. Tabel Awal Sumbangan Perusahaan 

Nama Field 
NoSumbangan 
NoTK 
JumlahSumbangan 
Keperluan 
Tembusan 
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Tabel 5.24. Tabel Awal SK PHK 

Nama Field 
NoSKPHK 
NoTK 
TanggalMulaiKeluar 
Alasan 
JumlahPesangon 

 

Tabel 5.25. Tabel Awal Slip Gaji 

Nama Field 
NoSlipGaji 
NoTK 
PeriodeGaji 
TglGaji 
BulanTHR 
Masuk 
Masuk1/2Hari 
Izin 
Sakit 
Bolos 
Cuti 
JmlLembur 
JmlStuffing 
PerolProd_(M) 

 

Normalisasi dilakukan untuk membuat relasi yang terstruktur dan 

bebas dari anomali-anomali (ketidakkonsistenan yang terjadi saat 

penghapusan, pembaruan dan penambahan data). Hasil normalisasi ketiga 

tabel 5.18 – 5.25 dapat dilihat pada tabel 5.26 – 5.34. 

 

Tabel 5.26. Bentuk Normal Ketiga Tabel Pengguna 

Nama Field 
UserName 
Password 
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Tabel 5.27. Bentuk Normal Ketiga Tabel Master TK 

Nama Field 
NoTK 
Nama 
AlamatJalan 
RT 
RW 
Kelurahan 
Kota/Kabupaten 
Telpon 
TempatLahir 
TanggalLahir 
PendTerakhir 
Keahlian 
JenisKelamin 
Agama 
Kewarganegaraan 
TanggalBergabung 
StatusPegawai 
TanggalAwalKontrak 
TanggalAkhirKontrak 
NoKTP 
StatusPerkawinan 
JmlTanggungan 
Catatan 

 

Tabel 5.28. Bentuk Normal Ketiga Tabel Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Nama Field 
NoSPPK 
NoTK 
Tanggal 
Tgjwb 
Sikap&Perilaku 
Kedisiplinan 
Loyalitas 
HasilKerja 
Kepemimpinan 
Ketelitian 
Inisiatif 
Kreatifitas 
Rekomendasi 
Penilai 
Kabag 
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Tabel 5.29. Bentuk Normal Ketiga Tabel SK Perubahan Jenjang Karir 

Nama Field 
NoSPJK 
NoTK 
Tanggal 
Bagian 
Posisi 
TanggalMulai 
Dasar 
Pertimbangan 
Tb1 
Tb2 

 

Tabel 5.30. Bentuk Normal Ketiga Tabel Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Nama Field 
NoSPBP 
NoTK 
Tanggal 
JumlahPenggantian 
Penyakit 
Lama 
StatusPenggantian 

 

Tabel 5.31. Tabel Awal Sumbangan Perusahaan 

Nama Field 
NoSumbangan 
NoTK 
JumlahSumbangan 
Keperluan 
Tembusan 

 

Tabel 5.32. Bentuk Normal Ketiga Tabel SK PHK 

Nama Field 
NoSKPHK 
NoTK 
TanggalMulaiKeluar 
Alasan 
JumlahPesangon 
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Tabel 5.33. Bentuk Normal Ketiga Tabel Posisi 

Nama Field 

PosisiID 

UraianPosisi 

BasicSalary/hari 

UangMakan/hari 

Upah/Stuffing 

UangLembur/Jam 

StandarKubik_1 

StandarKubik_2 

StandarKubik_3 

PremiKubik_1 

PenambahanPremi 

StandarKubik_Ins1 

StandarKubik_Ins2 

StandarKubik_Ins3 

Ins_Kubik1 

Penambahan_Ins 

TunjanganTahun_1 

TambTunj/MasaKerja 
 

Tabel 5.34. Bentuk Normal Ketiga Tabel Slip Gaji 

Nama Field 

NoSlipGaji 

NoTK 

PeriodeGaji 

TglGaji 

BulanTHR 

Masuk 

Masuk1/2Hari 

Izin 

Sakit 

Bolos 

Cuti 

JmlLembur 

JmlStuffing 

PerolProd_(M) 
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3. Desain Pengkodean 

Setelah melakukan normalisasi terhadap kelas-kelas hingga 

membentuk tabel-tabel relasional, selanjutnya dilakukan pengkodean. 

Pengkodean dilakukan untuk menyederhanakan isi field pada tabel database 

serta untuk memberi identifikasi secara khusus terhadap suatu hal. Desain 

sistem pengkodean akan menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas 

penyimpanan data.  Berikut adalah desain pengkodean pada SISDM CV. Indo 

Antik, Prambanan. 

a. Penomoran Tenaga Kerja (NoTK) 

Pada sistem yang lama tidak dilakukan penomoran tenaga kerja 

sehingga menyulitkan pencarian data tenaga kerja yang bersangkutan. Sistem 

yang dirancang menggunakan penomoran tenaga kerja sehingga dokumentasi 

dan pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat. Desain penomoran Tenaga 

Kerja didasarkan pada urutan diterimanya tenaga kerja di CV. Indo Antik, 

berikut adalah desainnya : 

xxx 

Penomoran berupa tiga digit angka, hal ini dibuat karena dalam 10 

tahun kedepan diperkirakan penambahan jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 

tiga digit. Penomoran dimulai dari 001 dan maksimal 999. 

 

b. Penomoran Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Penomoran Surat Penilaian Prestasi Kerja yang saat ini dilakukan 

didasarkan pada urutan Surat Penilaian Prestasi Kerja yang dikeluarkan oleh 

bagian yang bersangkutan pada periode penilaian yang bersangkutan.  Hal ini 

menyebabkan kesulitan dalam mencari Surat Penilaian Prestasi Kerja tenaga 

kerja yang bersangkutan.  

Pada sistem yang dirancang, penomoran dibuat unik untuk tiap tenaga 

kerja dan menunjukkan urutan Surat Penilaian Prestasi Kerja yang pernah 

dilakukan. Berikut adalah desain penomoran Surat Penilaian Prestasi Kerja : 
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                              xxx/A/xx 

 

Nomor Tenaga Kerja        Surat Penilaian   Nomor Urut Surat Penilaian  

Tiga digit pertama menunjukkan nomor TK, huruf kapital A 

menyatakan Surat Penilaian Prestasi Kerja dan dua digit terakhir 

menunjukkan nomor urut Surat Penilaian Prestasi Kerja. Nomor urut berupa 

dua digit angka (01-99) karena penambahan nomor urut Surat Penilaian 

Prestasi Kerja tidak akan lebih dari dua digit. 

 

c. Penomoran SK Perubahan Jenjang Karir 

Penomoran  SK Perubahan Jenjang Karir yang saat ini dilakukan 

didasarkan pada urutan dikeluarkannya SK tersebut. Hal ini menyebabkan 

kesulitan dalam merunut Perubahan Jenjang Karir yang pernah diterima oleh 

tenaga kerja yang bersangkutan. Pada sistem yang dirancang, penomoran 

dibuat unik untuk tiap tenaga kerja dan menunjukkan urutan SK Perubahan 

Jenjang Karir yang pernah diterimanya. Berikut adalah desain penomoran SK 

Perubahan Jenjang Karir : 

xxx/B/xx 

 

             Nomor Tenaga Kerja    SK                      Nomor Urut SK 
          Perubahan Jenjang Karir 

 

Penjelasan dari desain diatas adalah tiga digit pertama menunjukkan 

nomor Tenaga Kerja yang menerima SK Perubahan Jenjang Karir, huruf 

kapital B menyatakan SK Perubahan Jenjang Karir dan dua digit terakhir 

menunjukkan nomor urut SK Perubahan Jenjang Karir yang pernah 

diterimanya. Nomor urut berupa dua digit angka (01-99) karena penambahan 

SK Perubahan Jenjang Karir tidak akan lebih dari dua digit. 
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d. Penomoran Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Desain penomoran Surat Penggantian Biaya Pengobatan adalah 

sebagai berikut : 

xxx/C/xx 

 

                                       a   b   c   

Keterangan : 

a  = Nomor Tenaga Kerja 

b  = Menyatakan Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

c  = Nomer urut penggantian biaya pengobatan yang pernah diterima  

  

e. Penomoran SK PHK 

Penomoran SK PHK pada sistem yang dirancang adalah sebagai 

berikut :     

                                          D/xxx 

  

  SK PHK Nomor Urut SK PHK 

 

f. Penomoran Slip Gaji 

Pada sistem yang dirancang, penomoran Slip Gaji didesain sebagai 

berikut :  

    xxx/E/xxx 

        

  a    b    c     

Keterangan : 

a  = Nomor Tenaga Kerja 

b  = Huruf kapital E menyatakan Slip Gaji 

e = Nomer urut Slip Gaji dari yang pernah diterima Tenaga Kerja pada 

bulan yang bersangkutan.  

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-11 

g. Penomoran Sumbangan Perusahaan 

Desain penomoran Sumbangan Perusahaan adalah sebagai berikut : 

             F/xxx 

  

     Sumbangan Nomor Urut Sumbangan 

 

h. Pendidikan Terakhir 

Pada sistem yang dirancang, pendidikan terakhir dikodekan dengan 

angka sebagai berikut : 

         x 

 

Kode Pendidikan Terakhir 

Pendidikan terakhir dikodekan dengan 1 digit angka (0-9) sebagai 

berikut: 

0 = SD 3 = SMEA 6 = D2           9 = S2   

1 = SMP 4 = STM  7 = D3 

2 = SMA   5 = D1  8 = S1 

 

i. Pengkodean Status Pegawai 

Pada sistem yang dirancang, kode status pegawai adalah 0 untuk 

Pegawai Tetap dan 1 untuk Pegawai Kontrak.  

     x 

 

Kode Status Pegawai 

 

j. Jenis Kelamin 

Pada sistem yang dirancang, pengkodean jenis kelamin adalah sebagai 

berikut :          x 

 

Kode Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin dikodekan dengan 1 digit angka (0-1), yaitu : 

0 = Laki-laki 1 = Perempuan 
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k. Pengkodean Agama 

Pada sistem yang dirancang, agama dikodekan dengan 1 digit angka 

(0-4) sebagai berikut : 

x 

 

Kode Agama 

0 = Islam 3 = Hindu 

1 = Kristen Protestan 4 = Budha 

2 = Kristen Katholik 

 

l. Pengkodean Kewarganegaraan 

Pada sistem yang dirancang, pengkodean kewarganegaraan adalah 

sebagai berikut :     x 

 

Kode Kewarganegaraan 

Kewarganegaraan dikodekan dengan 1 digit angka (0-1), yaitu : 

0 = WNI 1 = WNA 

 

m. Pengkodean Status Perkawinan 

Pada sistem yang dirancang, pengkodean status perkawinan adalah 

sebagai berikut :         x 

 

Kode Status Perkawinan 

Status Perkawinan dikodekan dengan 1 digit angka (0-3), yaitu : 

0 = Lajang 3 = Duda 

1 = Menikah          4 = Janda 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-13 

n. Pengkodean Bagian 

Pada sistem yang dirancang, bagian dikodekan sebagai berikut : 

x 

 

      Kode Bagian 

Bagian dikodekan dengan 1 angka digit (0-3), keterangannya adalah sebagai 

berikut : 

0 =  Produksi 2 = Personalia 

1 =  Administrasi & Umum 3 = Keuangan 

 

o. Pengkodean Posisi 

Pada sistem yang dirancang, posisi dikodekan sebagai berikut : 

x/xx 

 

      a   b   

Keterangan : 

a = Kode bagian 

b = Posisi. Posisi dikodekan dengan 2 angka digit karena dalam 1 bagian 

terdapat tidak lebih dari 2 digit posisi.  

 

p. Pengkodean Status Penggantian 

Pada sistem yang dirancang, status penggantian dikodekan sebagai 

berikut : 

  x 

Status penggantian dikodekan dengan 1 digit angka (0 – 2), yaitu : 

0 = menyatakan penggantian non opname 

1 = menyatakan penggantian opname 

2 = menyatakan penggantian tanggungan opname 
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4. Perancangan Input Sistem Secara Umum 

Langkah desain input secara umum adalah : (Jogiyanto, 2001) 

a. Menentukan kebutuhan input dari sistem 

Berdasarkan rancangan sistem secara umum, normalisasi dan 

pengkodean yang telah dibahas pada sub bab 5.1.1. poin a, b dan c, maka 

kebutuhan input bagi sistem adalah : 

1) Form melihat, merubah dan menambah  data tenaga kerja 

2) Form mem-PHK tenaga kerja 

3) Form menambah penilaian prestasi kerja 

4) Form merubah posisi 

5) Form menambah penggantian biaya pengobatan 

6) Form menambah sumbangan perusahaan 

7) Form menghitung gaji  

8) Meminta daftar gaji  

9) Form referensi bagian 

10) Form referensi agama 

11) Form master posisi 

12) Form referensi pendidikan terakhir 

13) Form referensi status perkawinan 

14) Form referensi status penggantian 

 

b. Menentukan parameter dari input, meliputi :  

1) Alat input yang digunakan 

Alat yang digunakan untuk melakukan input ke sistem adalah alat 

input langsung, berupa keyboard dan mouse yang dihubungkan 

dengan Central Processor Unit. 

2) Bentuk isian dari input  

Bentuk isian dari input dapat dilihat pada tabel 5.35.- 5.47. 
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Tabel 5.35. Isian Form Melihat, Merubah dan Menambah Data Tenaga Kerja 

 

 

Tabel 5.36. Isian Form Mem-PHK Tenaga Kerja 

Isian 
No SK PHK 
Nomor Tenaga Kerja 
Tanggal Mulai Keluar 
Alasan 
Jumlah Pesangon 

Tabel 5.37. Isian Form Menambah Penilaian Prestasi Kerja 

Isian 
No Surat Penilaian Prestasi Kerja 
Tanggung Jawab 
Sikap & Perilaku 
Kedisiplinan 
Loyalitas 
Hasil Kerja 
Kepemimpinan 
Ketelitian 
Kreatifitas 
Rekomendasi 
Penilai 
Kabag 

 

Isian 
Nomor Tenaga Kerja 
Nama 
Alamat Jalan 
RT 
RW 
Kelurahan 
Kota/Kabupaten 
Telpon 
Tempat Lahir 
Tanggal Lahir 
PendidikanTerakhirID 
Keahlian 
Jenis Kelamin 
AgamaID 
Kewarganegaraan 
Tanggal Bergabung 
Status Pegawai 
Tanggal Awal Kontrak 
Tanggal Akhir Kontrak 
No KTP 
Status PerkawinanID 
JumlahTanggungan 
Catatan 
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Tabel 5.38. Isian Form Merubah Posisi Tenaga Kerja 

Isian 
No SK Perubahan Jenjang Karir 
Bagian Baru 
Posisi Baru 
Tanggal Mulai 
Dasar 
Pertimbangan 
Tb1 
Tb2 

 

Tabel 5.39. Isian Form Menambah Penggantian Biaya Pengobatan 

Isian 
No Surat Penggantian Biaya Pengobatan 
Jumlah Penggantian  
Penyakit 
Lama Sakit 
Status Penggantian 

 

Tabel 5.40. Isian Form Menambah Sumbangan 

Isian 
No  Sumbangan 
No TK 
Jumlah Sumbangan  
Keperluan 
Tembusan 

 

Tabel 5.41. Isian Form Menghitung Gaji 

Isian 
No Slip Gaji 
Nomor Tenaga Kerja 
Periode Gaji 
Tgl Gaji 
Bulan THR 
Masuk 
Masuk l/2 Hari 
Izin 
Sakit 
Bolos 
Cuti 
Jumlah Lembur 
Jumlah Stuffing 
Perolehan Produksi Mingguan 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-17 

Tabel 5.42. Isian Form Referensi Bagian 

Isian 

Bagian ID 

Uraian Bagian 
 

Tabel 5.43. Isian Form Referensi Agama 

Isian 
Agama ID 
Uraian Agama 

 

Tabel 5.44. Isian Form Master Posisi 

 

 

Tabel 5.45. Isian Form Referensi Pendidikan Terakhir 

 

 

Tabel 5.46. Isian Form Referensi Status Perkawinan 

Isian 
Status Perkawinan ID 
Uraian Status Perkawinan 

Isian 

PosisiID 

Uraian Posisi 

Basic Salary / hari 

Uang Makan / hari 

Upah per stuffing 

Uang Lembur Per jam 

Standar Kubik 1 

Standar Kubik 2 

Standar Kubik 3 

Premi Kubik 1 

Penambahan Premi 

Standar Kubik_Insentif1 

Standar Kubik_Insentif2 

Standar Kubik_Insentif3 

Insentif Kubik 1 

Penambahan Insentif 

Tunjangan Tahun 1 

TambTunjangan / Masa Kerja 

Isian 

Pendidikan Terakhir ID 

Uraian Pendidikan Terakhir 
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Tabel 5.47. Isian Form Referensi Status Penggantian 

Isian 
Status Penggantian ID 
Uraian Status Penggantian 

 

3) Sumber input dan periode output  

Sumber input dan periode output dari sistem dapat dilihat pada tabel 

5.48. 

Tabel 5.48. Sumber Input dan Periode Output SISDM CV. Indo Antik 

Input Sumber Input Periode Output 
Form melihat data tenaga 
kerja 

Bagian Personalia Menurut kebutuhan 

Form merubah data tenaga 
kerja 

Tenaga Kerja yang 
bersangkutan 

Konfirmasi setelah input 
perubahan  dan laporan 
pertigabulanan 

Form mem-PHK tenaga 
kerja 

Bagian Personalia 
Konfirmasi setelah mem-PHK dan 
laporan pertigabulan  

Form menambah tenaga 
kerja 

Bagian Personalia 
Konfirmasi setelah penambahan  
dan laporan perbulan 

Form menambah penilaian 
prestasi kerja Bagian Personalia 

Konfirmasi setelah perubahan, 
laporan penambulanan  

Form merubah posisi Bagian Personalia 
Konfirmasi setelah perubahan, 
laporan tigabulanan  

Form menambah 
penggantian biaya 
pengobatan 

Bagian Personalia 
Konfirmasi setelah perubahan dan 
laporan per bulan 

Form menambah 
sumbangan perusahaan 

Bagian Personalia 
Konfirmasi setelah perubahan dan 
laporan per bulan 

Form menghitung gaji Tiap Bagian 
Setelah input dilakukan; slip gaji 
perminggu dan perbulan 

Form Meminta Laporan Bagian Personalia Sesuai jenis laporan 
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5. Perancangan output sistem secara umum 

Desain output secara umum dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai  berikut : (Jogiyanto, 2001)  

a. Menentukan kebutuhan output dari sistem.  

Kebutuhan output dari sistem antara lain : 

1) Data lengkap tiap TK (data diri, kebijakan-kebijakan, penilaian serta 

rincian gaji  yang pernah diterima). 

2) Slip Gaji 

3) Daftar Gaji 

4) Laporan perubahan posisi 

5) Laporan penggantian biaya pengobatan 

6) Laporan sumbangan perusahaan 

7) Laporan penilaian prestasi kerja 

8) Laporan Gaji 

9) Laporan penambahan TK 

10) Laporan PHK 

b. Menentukan parameter output 

Penentuan parameter output dapat dilihat pada tabel 5.49.   

 

Tabel 5.49. Parameter Output dari SISDM CV. Indo Antik 

Output 
Tipe 

Output 
Format Media 

Alat 
output 

Periode 
Output 

Data lengkap tiap TK (data diri, 
kebijakan, penilaian dan gaji) 

Internal Tabel Layar  Monitor 
Menurut 
kebutuhan 

Slip Gaji Eksternal Tabel Kertas  Printer 
Mingguan dan 
Bulanan 

Daftar Gaji Eksternal Tabel Kertas  Printer 
Mingguan dan 
Bulanan 

Laporan Penilaian Prestasi 
Kerja 

Internal Tabel Layar  Monitor Enam bulanan  

Laporan Perubahan Posisi Eksternal Tabel Kertas Printer Tigabulanan 
Laporan Penggantian Biaya 
Pengobatan 

Eksternal Tabel Kertas Printer Bulanan 

Laporan Sumbangan 
Perusahaan 

Eksternal Tabel Kertas Printer Bulanan 

Laporan Gaji Eksternal Tabel Kertas Printer Bulanan 
Laporan Penambahan TK Eksternal Tabel Kertas Printer Bulanan 
Laporan PHK Eksternal Tabel Kertas Printer Tigabulanan 
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5.1.2. Desain Database SISDM 

Pada bagian ini tabel-tabel hasil normalisasi dan pengkodean akan 

diwujudkan secara fisik dengan merancang tabel yang meliputi komponen tabel 

beserta ukuran/format dan tipe datanya. Dari normalisasi dan pengkodean maka 8 

kelas pada kelas diagram menjadi 14 tabel dengan rancangan fisik yang dapat 

dilihat pada tabel 5.50 - 5.63.  

Tabel 5.50. Tabel Pengguna 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
UserName ALPHA 12 
Password ALPHA 6 

  

Tabel 5.51. Tabel Referensi Pendidikan Terakhir 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
PendTerakhirID SHORTINT 1 
UraianPendTerakhir ALPHA 4 

 

Tabel 5.52. Tabel Referensi Status Perkawinan 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
StatusPerkawinanID SHORTINT 1 
UraianStatusPerkawinan ALPHA 7 

 

Tabel 5.53. Tabel Referensi Agama 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
AgamaID SHORTINT 1 
UraianAgama ALPHA 17 
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Tabel 5.54. Tabel TK 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
NoTK ALPHA 3 
Nama ALPHA 25 
AlamatJalan ALPHA 15 
RT SHORTINT 2 
RW SHORTINT 2 
Kelurahan ALPHA 15 
Kota/Kabupaten ALPHA 15 
Telpon SHORTINT 13 
TempatLahir ALPHA 20 
TanggalLahir DATE DD/MM/YY 
PendidikanTerakhirID SHORTINT 1 
Keahlian ALPHA 30 
JenisKelamin LOGICAL 1 
AgamaID SHORTINT 1 
Kewarganegaraan LOGICAL 1 
TanggalBergabung DATE DD/MM/YY 
StatusPegawai LOGICAL 1 
TanggalAwalKontrak DATE DD/MM/YY 
TanggalAkhirKontrak DATE DD/MM/YY 
NoKTP ALPHA 16 
StatusPerkawinanID SHORTINT 1 
JmlTanggungan SHORTINT 2 
Catatan ALPHA 200 

 

Tabel 5.55. Tabel Surat Penilaian Prestasi Kerja 

Nama Field Tipe Data Ukuran 
NoSPPK ALPHA 6 
NoTK ALPHA 3 
Tanggal DATE DD/MM/YY 
Tgjwb SHORTINT 2 
Sikap&Perilaku SHORTINT 2 
Kedisiplinan SHORTINT 2 
Loyalitas SHORTINT 2 
HasilKerja SHORTINT 2 
Kepemimpinan SHORTINT 2 
Ketelitian SHORTINT 2 
Inisiatif SHORTINT 2 
Kreatifitas SHORTINT 2 
Rekomendasi ALPHA 50 
Penilai ALPHA 3 
Kabag ALPHA 3 
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Tabel 5.56. Tabel Referensi Bagian 

Nama Field Tipe Data Ukuran 
BagianID  SHORTINT  1 
UraianBagian  ALPHA  19 

 

Tabel 5.57. Tabel Posisi 

Nama Field Tipe Data Ukuran 
PosisiID ALPHA  3 
UraianPosisi ALPHA 30 
BasicSalary/hari MONEY 5 
UangMakan/hari MONEY 4 
UangLembur/jam MONEY 5 
Upah/Stuffing MONEY 5 
StandarKubik_1 NUMBER 4 
StandarKubik_2 NUMBER 4 
StandarKubik_3 NUMBER 4 
PremiKubik_1 MONEY 5 
PenambahanPremi MONEY 5 
StandarKubik_Ins1 NUMBER 4 
StandarKubik_Ins2 NUMBER 4 
StandarKubik_Ins3 NUMBER 4 
InsKubik_1 MONEY 5 
Penambahan_Ins MONEY 5 
TunjanganTahun_1 MONEY 6 
TambTunj/MasaKerja MONEY 6 

 

Tabel 5.58. Tabel SK Perubahan Jenjang Karir 

Nama Field Tipe Data Ukuran 
NoSPJK ALPHA 6 
NoTK ALPHA 3 
Tanggal DATE DD/MM/YY 
BagianID SHORTINT 1 
PosisiID ALPHA 3 
TanggalMulai DATE DD/MM/YY 
Dasar ALPHA 200 
Pertimbangan ALPHA 200 
Tb1 ALPHA 30 
Tb2 ALPHA 30 

   

Tabel 5.59. Tabel Referensi Status Penggantian 

Nama Field Tipe Data Ukuran 
StatusPenggantianID SHORTINT  1 
UraianStatusPengggantian ALPHA  30 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-23 

Tabel 5.60. Tabel Surat Penggantian Biaya Pengobatan 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
NoSPBP ALPHA 6 
NoTK ALPHA 3 
Tanggal DATE DD/MM/YY 
JumlahPenggantian MONEY 6 
Penyakit ALPHA 30 
Lama SHORTINT 2 
StatusPenggantianID SHORTINT 1 

 

Tabel 5.61. Tabel Sumbangan Perusahaan 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
NoSumbangan ALPHA 4 
NoTK ALPHA 3 
JumlahSumbangan MONEY 6 
Keperluan ALPHA 30 
Tembusan SHORTINT 2 

 

Tabel 5.62. Tabel SK PHK 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
NoSKPHK ALPHA 4 
NoTK ALPHA 3 
Tanggal DATE DD/MM/YY 
Alasan ALPHA 50 
JumlahPesangon MONEY 7 

 

Tabel 5.63. Tabel Slip Gaji 

Nama Field Tipe Data Ukuran/Format 
NoSlipGaji ALPHA 7 
NoTK ALPHA 3 
PeriodeGaji LOGICAL 1 
BulanTHR LOGICAL 1 
TglGaji DATE DD/MM/YY 
Masuk SHORTINT 2 
Masuk1/2Hari SHORTINT 2 
Izin NUMBER 4 
Sakit NUMBER 4 
Bolos NUMBER 4 
Cuti NUMBER 4 
JmlLembur SHORTINT 2 
JmlStuffing SHORTINT 1 
PerolProd_(M) NUMBER 4 
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5.1.3. Desain User Interface SISDM 

Desain user interface yang dilakukan meliputi :  

1. Mendesain dialog layar terminal (menu-menu dan pesan-pesan dalam 

program SISDM) 

a. Menu 

Secara umum menu merepresentasikan keseluruhan jangkauan 

aplikasi. Umumnya pengguna memprediksi fitur atau kompleksitas suatu 

aplikasi dari menu yang ada. (Siswoutomo, 2006)  

Dalam mendesain aplikasi baru Siswoutomo menyatakan bahwa 

menu sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang sama dengan aplikasi lain  

sehingga memudahkan pengguna beradaptasi dan belajar.  

Berikut adalah guideline mendesain menu : (Siswoutomo, 2006) 

4. Untuk masing-masing aplikasi window utama (primary application 

window), letakkan sebuah menubar setidaknya berisi menu File dan 

Help. 

5. Organisasikan judul menu dengan sebuah standar. 

6. Jangan men-disable (mematikan klik) pada judul menu. 

7. Judul menu pada menubar terdiri dari satu kata dengan diawali huruf 

besar. 

8. Jangan menyediakan sebuah mekanisme untuk menyembunyikan 

menubar. 

 

Berikut adalah desain menu pada SISDM CV. Indo Antik : 

1) Menu File, drop down menunya adalah :  

a) Tenaga Kerja 

b) Gaji 

2) Menu Daftar, drop down menunya adalah : 

a) Daftar Posisi 

b) Daftar Bagian 

c) Daftar Pendidikan Terakhir 

d) Daftar Agama 

e) Daftar Status Perkawinan 
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f) Daftar Status Penggantian 

3) Menu Transaksi, drop down menunya adalah : 

a) Perubahan Jenjang Karir 

b) Penggantian Biaya Pengobatan 

c) Penilaian Prestasi Kerja 

d) Sumbangan Perusahaan 

e) Pemutusan Hubungan Kerja 

4) Menu Laporan 

5) Menu About 

 

b. Pesan 

Berikut adalah pesan/alert yang muncul ketika user akan 

menyimpan perubahan data, keluar, menghapus data, menunggu 

pemprosesan data serta ketika user salah memasukkan isian pada kolom.  

Pesan-pesan pada rancangan SISDM dapat dilihat pada lampiran II 

gambar L.1.– L.6. 

 

2. Mendesain Layout Input dan Output Secara Terinci 

a. Layout Input 

Layout input dari rancangan SISDM dapat dilihat pada lampiran 

II, gambar L.7. – L.22. 

b. Layout Output 

Layout output dari Tabel Tenaga Kerja, Penilaian Prestasi Kerja, 

Perubahan Jenjang Karir, Penggantian Biaya Pengobatan, Gaji, 

Sumbangan dan PHK dapat dilihat  pada lampiran II, gambar L.8 – L.14, 

sedangkan layout output laporan dan surat-surat dapat dilihat pada 

lampiran II, gambar L.23. – L.41.  

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-26 

5.1.4. Desain Aplikasi SISDM 

Berdasarkan desain-desain yang telah dirancang pada sub bab 5.11., 

5,12. dan 5.13, selanjutnya desain yang dibuat direalisasikan dalam bentuk 

aplikasi program komputer. Program aplikasi SISDM ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemprograman berorientasi objek Delphi 7.0. dan database 

Paradox.  

 

5.1.5. Validasi SISDM 

Sistem informasi yang dirancang dikatakan valid bila tujuan dari 

penelitian ini telah tercapai, antara lain : 

1. Apakah database SISDM yang dirancang mampu menyediakan data 

historis dan data terkini dari kegiatan penilaian prestasi kerja, perubahan 

jenjang karir, penggantian biaya pengobatan dan penggajian untuk tiap 

tenaga kerja ? 

Untuk mengetahui apakah tujuan ini telah tercapai atau belum maka 

pada hari Selasa, 10 Juli 2007, dilakukan running program untuk tiap 

aktivitas personalia dan terbukti bahwa data historis serta data terakhir tiap 

aktivitas kepersonaliaan dari tenaga kerja yang bersangkutan dapat dilihat 

oleh pengguna dalam satu tampilan / window. (Lampiran II, gambar L.42. 

– L.45.) 

2. Apakah user interface yang dihasilkan dapat memudahkan pengguna 

ketika melakukan input data sehingga meminimalkan terjadinya 

kesalahan? 

Pengujian kemudahan melakukan input data dilakukan pada hari 

Minggu tanggal 8 Juli 2007, jam 22.00 WIB dengan menggunakan data 

dummy. Hasil pengujian yang diperoleh adalah : 

f. Proses persiapan cepat karena pengguna cukup mengklik ganda 

shortcut SISDM pada tampilan desktop. (Lampiran II, gambar L.46.) 

g. Tersedia mekanisme browse untuk tiap form pada menu transaksi 

serta sub menu gaji untuk memudahkan pengguna mencari nomor 

tenaga kerja. (lampiran II, gambar L.47. -  L.52.) 
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h. Pada form input data, isian-isian yang memiliki alternatif tetap 

disajikan dalam bentuk option pilihan jawaban sehingga pengguna 

tinggal mengklik option jawaban tanpa perlu mengetikkannya. Contoh 

isian dapat dilihat pada lampiran II, gambar L.53. -  L.54. 

i. Pengisian nomor untuk tiap transaksi dilakukan oleh aplikasi (default) 

bersesuaian dengan urutan transaksi yang dilakukan oleh tenaga kerja 

yang bersangkutan. (Lampiran II, gambar L.42. -  L.45. serta untuk 

form referensi pada gambar L.15. - L.20.) 

j. Tiap transaksi penambahan tenaga kerja, perubahan jenjang karir, 

penilaian prestasi kerja, pemutusan hubungan kerja, penggantian biaya 

pengobatan dan penghitungan gaji memiliki window sendiri sehingga 

user interface SISDM terjaga tetap sederhana.  

k. Tiap laporan ditampilkan dalam window tersendiri.  

l. Pendeteksian kesalahan input data dilakukan dengan perilaku sistem 

berupa : 

i. Menampilkan message. 

ii. Data tidak bisa diinputkan ke sistem. 

 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dikatakan bahwa user 

interface yang dihasilkan cukup memudahkan pengguna untuk menginput 

data sehingga dapat meminimalkan kesalahan. 

 

3. Apakah rancangan aplikasi SISDM yang dihasilkan mampu menyediakan 

laporan-laporan personalia dan mampu mengelola data-data penggajian 

secara cepat dan akurat ? 

Untuk menguji apakah data penggajian yang diolah memberikan 

hasil yang akurat maka pada hari Selasa, 10 Juli 2007 dilakukan pengujian 

pada komputer dengan processor Intel (R) Celeron (R) CPU 1,70 GHz 

dan memory 254 MB RAM serta studi kasus sebagai berikut : 

Tenaga Kerja Supriyadi, dengan nomor tenaga kerja 008. Bekerja di CV. 

Indo Anti sejak 17 Januari 2001. Sesuai dengan posisinya sebagai crew 

Finnish Sanding. Pada tanggal 1 Juli 2007 dilakukan penghitungan gaji. 
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Jumlah masuk pada minggu tersebut adalah 6 hari. Jumlah lembur 3 jam. 

Perolehan produksi mingguan sebesar 2 m3, dan kumulatif perolehan 

produksi dari bulan sebelumnya adalah 8 m3. 

Berdasarkan kebijakan perusahaan untuk posisi crew finnish sanding, 

Basic Sallary per hari adalah Rp. 13.000,00 dan uang makan harian adalah 

Rp. 4.600,00. Tunjangan Pegawai untuk tahun pertama adalah Rp. 

15.000,00 dan tambahan tunjangan per tahun adalah Rp. 15.000,00. Untuk 

hasil produksi mingguan >= 2 m3 sampai 2,5 m3, mendapat uang premi 

Rp. 10.000,00, hasil produksi mingguan >= 2,6 m3 sampai 3,1 m3 

mendapat uang premi Rp. 15.000,00, dan hasil produksi mingguan >= 3,2 

m3 , mendapat uang premi Rp. 20.000,00. Pada bulan tersebut diberikan 

THR sebesar basic sallary selama sebulan. 

Kumulatif perolehan produksi pada bulan sebelumnya, akan 

diberikan uang insentif pada minggu pertama, jika perolehannya >= 8,0 

m3 sampai dengan 10,0 m3 akan mendapatkan uang insentif sebesar   

Rp.10.000,00; jika perolehannya > = 10,1 m3 sampai dengan 12,1 m3 akan 

mendapatkan uang insentif sebesar Rp.10.000,00; jika perolehannya > = 

12,2 m3 akan mendapatkan uang insentif sebesar Rp.10.000,00. Tarif 

lembur perjam adalah Rp 3.500,00. 

Perhitungan gaji secara manual untuk tenaga kerja Supriyadi adalah : 

               UMP  = (Jumlah Masuk + Cuti) * (Basic Sallary + Uang Makan) 

  = ( 6 + 0 ) * (Rp. 13.000,00 + Rp. 4.600,00) 

 = Rp. 105.600,00 

Uang Lembur   = Jumlah jam lembur * (Tarif Lembur / jam) 

   = 3    * Rp. 3.500,00 

   = Rp. 10.500,00 

Uang Stuffing  = Jumlah Stuffing * (Upah per Stuffing) 

  = 0 * Rp. 35.000,00 

  = Rp. 0,00 

Uang Premi  = Rp. 10.000,00 

Uang Insentif  = Rp. 10.000,00 

Masa Kerja     = 6 tahun 6 bulan 
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Tunjangan Pegawai = Tunjangan Tahun pertama + ((jumlah tahun-1)* tambahan 

tunjangan tiap tahun) 

                   = Rp. 15.000,00 + (5 tahun * Rp. 15.000,00) 

                   = Rp. 15.000,00 + (Rp.75.000,00) 

                   = Rp. 90.000,00 

Absensi  = (1 – (jumlah masuk + (0,5 * jumlah masuk setengah hari) +  

cuti)/jumlah hari kerja) * 100 % 

 = (1 = (0/24))*100 % 

 = 100 % 

Uang Tunjangan Pegawai yang diberikan = 100 % * Rp. 90.000,00 

          = Rp. 90.000,00 

Uang THR = Basic Sallary per hari * 25 hari 

    = Rp. 13.000,00 * 25 hari 

    = Rp. 325.000,00 

Total Gaji Supriyadi   = UMP + Uang Lembur + Uang Stuffing + Uang Premi + 

Uang Insentif + Uang Tunjangan Pegawai + Uang THR 

                      = Rp. 105.600,00 + Rp. 10.500,00 + Rp. 0,00  

+ Rp. 10.000,00 + Rp. 10.000,00 + Rp. 90.000,00  

+ Rp. 325.000,00 

                      = Rp. 551.100,00 

 

Berdasarkan hasil penghitungan didapat bahwa hasil penghitungan 

aplikasi (Lampiran II, gambar L.55.) sesuai dengan hasil penghitungan 

secara manual.  

Dari kegiatan running program, diketahui bahwa total gaji, laporan-

laporan dan surat-surat yang diminta langsung dapat tersedia dalam waktu 

kurang atau sama dangan 1 detik.  

Berdasarkan hasil pengujian dapat dinyatakan aplikasi yang 

dihasilkan mampu menyediakan laporan dan menghitung gaji secara cepat 

dan akurat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. SISDM yang dirancang menggunakan pemodelan sistem dengan 

pendekatan berorientasi objek dan menggunakan bahasa UML. Dari 

proses pemodelan sistem yang telah dilakukan, didapat delapan kelas yang 

merupakan kumpulan dari objek-objek yang memiliki atribut dan operasi 

yang sama. Kedelapan kelas tersebut adalah kelas pengguna, kelas tenaga 

kerja, kelas penilaian prestasi kerja, kelas perubahan jenjang karir, kelas 

penggantian biaya pengobatan, kelas slip gaji, kelas sumbangan 

perusahaan dan kelas pemutusan hubungan kerja. Untuk pertimbangan 

kemudahan menginput data dan meminimasi error saat menginput data, 

maka delapan kelas itu dipecah menjadi empat belas tabel, yaitu tabel 

Pengguna, tabel Pendidikan Terakhir, tabel Status Perkawinan, tabel 

Agama, tabel Tenaga Kerja, tabel Penilaian Prestasi Kerja, tabel Bagian, 

tabel Posisi, tabel SK Perubahan Jenjang Karir, tabel Status Penggantian, 

tabel Surat Penggantian Biaya Pengobatan, tabel SK PHK, tabel 

Sumbangan Perusahaan dan tabel Slip Gaji. 

2. Hasil dari rancangan SISDM ini adalah input berupa form Tenaga Kerja, 

form Posisi, form Bagian, form Pendidikan Terakhir, form Agama, form 

Status Perkawinan, form Status Penggantian, form SK Perubahan Jenjang 

Karir, form Surat Penggantian Biaya Pengobatan, form Surat Penilaian 

Prestasi Kerja, form Pemutusan Hubungan Kerja, form Sumbangan 

Perusahaan dan form Gaji. Sedangkan output dari SISDM ini berupa 

Laporan Tenaga Kerja, Laporan Gaji, Daftar Gaji, Laporan Penilaian 

Prestasi Kerja, Laporan Perubahan Jenjang Karir, Laporan Penggantian 

Biaya Pengobatan, Laporan PHK, Laporan Sumbangan Perusahaan, Surat 

Perjanjian Kontrak Kerja, SK Perubahan Jenjang Karir, Surat Penilaian 
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Prestasi Kerja, Surat Penggantian Biaya Pengobatan, SK PHK dan Slip 

Gaji. 

3. Berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

database SISDM yang dirancang mampu menampilkan data historis dan 

data terkini dari tiap tenaga kerja, user interface yang dirancang cukup 

memudahkan pengguna dalam menginput data, serta program aplikasi 

yang dihasilkan mampu mencetak surat-surat, laporan-laporan serta 

mampu menghitung gaji secara cepat dan akurat.  

 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil pengamatan di lapangan maka 

perlu dikemukakan beberapa saran untuk pengembangan SISDM lebih lanjut : 

1. SISDM yang dihasilkan perlu didukung dengan sumber daya manusia yang 

teliti agar dapat meminimalkan kesalahan input data yang tidak dapat 

dideteksi oleh sistem. 

2. Sistem Informasi yang dihasilkan masih terbatas pada lingkup penyediaan 

data dan informasi sumber daya manusia / kepersonaliaan. Penelitian dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan suatu Sistem Pendukung Keputusan 

Kepersonaliaan.  
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