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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, terdapat beberapa aktivitas yang 

dilakukan digambarkan pada Gambar 3.1. Aktivitas yang akan dilalui terdiri dari 

beberapa bagian sebagai berikut. 

1. Menentukan Pendekatan Awal Mula 

Terdapat 4 pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu Problem 

Centered, Objective Centered, Design & Development Centered, dan Client / 

Context Centered. Dengan lingkungan dan pengetahuan yang ada pada tim HRIS 

Kompas Gramedia, penelitian akan menggunakan pendekatan Design & 

Development Centered. Sistem Informasi akan dibangun berdasarkan bisnis proses 

yang telah dijalankan  pada HRIS Kompas Gramedia mengenai Manajemen 

Sumber Daya Manusia atau Human Capital Management (HCM), dan perangkat 

lunak yang telah diterapkan sebelumnya yaitu SAP-HCM. 

2. Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa masalah dalam membangun Sistem 

Informasi. Pertama, sistem dibangun dengan menggunakan database SQL yang 

telah ada pada perusahaan Kompas Gramedia, namun seluruh pembangunan HRIS 

akan disesuaikan dengan pengetahuan tim HRIS secara teknis yaitu SAP-HCM 

sehingga perlu struktur tabel yang cocok dengan fungsi yang ada pada SAP-HCM. 

Kedua, Sistem Informasi ini akan memiliki HRIS yang banyak berdasarkan jumlah 

dari perusahaan yang mendaftar sehingga perlu suatu teknik pengolahan tertentu
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untuk mengatur data sehingga data perusahaan tetap aman, dan data tidak saling 

bertabrakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ketiga, Sistem 

Informasi dapat diakses dengan mudah baik oleh HRD perusahaan maupun 

karyawan perusahaan. 

3. Menentukan Objektif dari Solusi 

Perancangan dan pembangunan modul Organizational Management didasari 

oleh pengetahuan dan mekanisme mengenai SAP-HCM. Terdapat beberapa aturan 

yang digunakan dimulai dari struktur data yang digunakan, hingga fungsionalitas 

yang digunakan untuk mengatur data yang disimpan sehingga menghindari 

kerusakan pada data yang telah disimpan. Sistem Informasi juga harus memiliki 

kapabilitas untuk dapat diakses baik dalam smartphone, maupun komputer tanpa 

perlu mengembangkan aplikasi yang spesifik untuk setiap media. 

4. Desain dan Pengembangan 

Desain dan Pengembangan akan dimulai dari requirement gathering untuk 

menentukan bisnis proses yang akan diimplementasikan, dan struktur Tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data karyawan perusahaan. Hasil dari requirement 

gathering akan digunakan untuk mendesain kerangka Sistem Informasi dalam 

bentuk Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Relational 

Database Diagram, Rancangan Antar Muka secara konsep, dan PHP sebagai 

penyedia layanan middleware, SQL sebagai media penyimpanan data secara teknis.  

5. Demonstrasi 

Demonstrasi yang dilakukan dimulai dari presentasi desain yang telah dibuat 

dalam bentuk diagram yang dilakukan pada setiap rapat untuk menunjukkan konsep 
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yang akan dibangun dalam Sistem Informasi. Setelah pematangan konsep, maka 

Sistem Informasi akan dibangun dengan menggunakan PHP dengan framework 

CodeIgniter sebagai middleware, dan Microsoft Server SQL sebagai penyimpanan 

database. Diawali oleh dengan pengembangan pada Server Development yang 

disediakan, yang akan dievaluasi melalui rapat hingga siap untuk rilis. 

6. Evaluasi 

Evaluasi dibagi menjadi dua jenis yaitu secara konsep, dan secara teknis. Secara 

konsep dilakukan oleh tim HRIS Kompas Gramedia untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan HRIS Kompas Gramedia mengenai bisnis proses dan pengetahuan 

struktur dari SAP-HCM. Secara teknis akan melalui beberapa test case yang telah 

diberikan oleh tim HRIS Kompas Gramedia yang harus didemonstrasikan Sistem 

Informasi yaitu White Box Formal Inspection untuk pengujian secara konsep oleh 

tim HRIS Kompas Gramedia secara mingguan yang dicatat dalam notulen rapat, 

dan Black Box Decision Tables untuk menguji kualitas validasi modul terhadap 

pengguna.  

7. Communication 

Kegiatan untuk mengkomunikasikan masalah dan pentingnya masalah tersebut, 

produk yang dikembangkan untuk menghasilkan solusi, kerincian dalam desain 

produk, dan keefektifan produk yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah 

kepada praktisi profesional. Cara untuk mengkomunikasikan proyek adalah melalui 

penulisan laporan. Laporan berguna untuk dapat dianalisa produk yang dihasilkan 

serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya apabila diperlukan. 
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Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian 

 

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Proses perancangan dan pembangunan modul Organizational Management 

(OM) pada HR Platform dilakukan dengan menggunakan SDLC Spiral milik 

Boehm. Pemilihan metode SDLC Spiral ini didasari atas kurangnya gambaran tim 

pengembang terhadap produk yang akan dibangun. Dengan adanya metode SDLC 

Spiral ini, diharapkan akan menemukan requirements secara utuh sehingga produk 

sesuai dengan kebutuhan dari tim pengembang. Setiap iterasi menghasilkan notulen 

rapat dapat dilihat pada Lampiran VI. 

Setiap iterasi pada SDLC Spiral di bagian menjadi empat tahap utama yaitu 

sebagai berikut: 

a. Determine Objective 

Pada tahap Detemine Objective, Tim Pengembang HR Platform akan 

menentukan tujuan utama dari iterasi yang akan dikerjakan. 

b. Identify And Resolve Risk 

Pada tahap Identify And Resolve Risk, dilakukan analisa masalah yang akan 

muncul akibat dari objektif yang ingin dicapai pada iterasi yang menghasilkan 

Problem Identification.  
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c. Development And Test 

Pada tahap Development And Test, dilakukan pembuatan prototype dari sistem 

baik dalam bentuk diagram, maupun website yang dibangun yang akan melalui 

proses verifikasi dan validasi melalui rapat mingguan yang akan dicatat dalam 

notulen rapat maupun pembagian kuesioner evaluasi.  

d. Plan For The Next Iteration 

Pada tahap Plan For The Next Iteration, menentukan apa yang akan dilakukan 

pada iterasi berikutnya berdasarkan dari hasil rapat yang telah dicatat dalam notulen.  

Iterasi pertama diawali dengan concept of requirements, dan concept of 

operation menghasilkan requirements plan yang akan menentukan objektif dari 

iterasi pertama yang diakhiri dengan rapat untuk melakukan verifikasi dan validasi 

yang nanti akan digunakan sebagai dasar referensi yang digunakan pada iterasi 

selanjutnya. 

 

3.3 Tahapan Iterasi 

Terdapat 7 iterasi yang dilakukan dalam perancangan dan pembangunan modul 

Organizational Management. Draft perancangan hasil iterasi dapat dilihat pada 

Lampiran VII. Detail dari setiap iterasi yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Iterasi Pertama (06 Januari 2019 – 21 Januari 2019) 

a. Determine Objective 

Membangun Sistem HR yang familiar dengan kegiatan dan kebutuhan bisnis 

pada Kompas Gramedia (KG). 
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b. Identify And Resolve The Risk 

i. Sistem HR yang dibangun dapat diakses melalui smartphone ataupun 

komputer. 

ii. Tim pengembang dari Sistem HR yaitu HRIS Kompas Gramedia, memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai SAP-HCM 

(Human Capital Management) sebagai standar baku seluruh kegiatan HR. 

c. Development And Test 

Berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh tim pengembang, dan dipelajari 

mengenai SAP-HCM, berikut merupakan perancangan yang dilakukan pada iteriasi 

pertama. 

i. Sistem HR akan dibangun dengan berbasis website. 

ii. Terdapat 3 buah objek utama dalam Organizational Management pada 

SAP-HCM, yaitu Organization, Position, dan Person. 

iii. Setiap objek pada sistem memiliki tanggal awal dan tanggal akhir sebagai 

status aktif. 

iv. Terdapat rancangan struktur data yang memiliki beberapa Tabel yang 

terdiri dari data_organization untuk menyimpan data objek organisasi, 

data_position untuk menyimpan data posisi, data_person untuk 

menyimpan data karyawan, dan data_system untuk membedakan data dari 

satu sistem dengan sistem lainnya. 

Terdapat verifikasi, dan validasi yang dilakukan melalui rapat yang diadakan 

pada tanggal 21 Januari 2019. Prototype struktur data pada HR Platform akan 
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dipresentasikan berupa Entity Relationship Diagram yang akan di-review oleh tim 

pengembang HR Platform dan dicatat dalam notulen rapat.  

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan implementasi perubahan dan pengembangan dari 

prototype struktur data yang telah di-review pada rapat tanggal 21 Januari 2019. 

3.3.2 Iterasi Kedua (22 Januari 2019 – 20 Februari 2019) 

a. Determine Objective 

Desain struktur data menyesuaikan dengan pengetahuan tim pengembang 

Sistem HR mengentai SAP-HCM untuk mengatur seluruh data perusahaan Sistem 

HR. 

b. Identify And Resolve The Risk 

Berdasarkan rapat pada tanggal 21 Januari 2019, berikut merupakan masalah 

yang muncul terhadap prototype ERD pada iterasi pertama. 

i. Seluruh data objek hanya disimpan dalam satu buah tabel. 

ii. Terdapat tabel yang digunakan untuk menyimpan seluruh relasi antar objek. 

iii. Terdapat data spesifik untuk objek organisasi yaitu data tingkat organisasi. 

c. Development And Test 

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada iterasi pertama, berikut merupakan 

perancangan yang dilakukan pada iterasi kedua. 

i. Tabel data_organization, data_position, dan data_person dihapus dan 

ditambah tabel object_general. 

ii. Tabel object_general akan berisi idObject sebagai identifikasi objek, nama 

objek, jenis objek, tanggal awal, tanggal akhir, dan Id System. 
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iii. Penambahan tabel data_object_organization untuk menyimpan tingkatan 

organisasi berisi idOrganisasi, dan nameShortCode sebagai nama tingkat 

organisasi. 

iv. Penambahan Tabel data_relationship yang digunakan untuk menyimpan 

seluruh data relasi antar objek.  

v. Tabel data_relationship terdiri dari beberapa kolom idRelationship sebagai 

identifikasi relasi, idObjectSource and idObjectTarget untuk menyimpan 

objek yang saling berelasi, typeRelationship untuk menyimpan jenis relasi 

antar kedua objek, startDate tanggal awal aktif relasi, dan endDate sebagai 

tanggal akhir aktif relasi. 

Terdapat verifikasi dan validasi yang dilakukan melalui rapat yang diadakan 

pada tanggal 20 Februari 2019. Prototype struktur data yang telah berubah sesuai 

rapat pada tanggal 21 Januari 2019 pada HR Platform akan dipresentasikan kembali 

akan di-review kembali oleh tim pengembang HR Platform dan dicatat dalam 

notulen rapat. 

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan implementasi perubahan dan pengembangan dari 

prototype struktur data yang telah di-review kembali pada rapat tanggal 20 Februari 

2019, serta memulai perancangan antarmuka yang akan diakses oleh pengguna. 

3.3.3 Iterasi Ketiga (21 Februari 2019 – 12 Maret 2019) 

a. Determine Objective 

Merancang antar muka untuk Sistem HR, dan melakukan penyesuaian struktur 

tabel dengan tim pengembang.  
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b. Indetify And Resolve The Risk 

Pada rapat tanggal 20 Februari 2019, terdapat beberapa requirements dan risks 

yang diberikan oleh tim pengembang mengenai struktur data yang dipresentasikan 

dan antarmuka yang akan digunakan untuk mengakses HR Platform yaitu sebagai 

berikut. 

i. Terdapat 4 aksi dasar pada modul Organizational Management yaitu: 

1. Create New Organization (CNO), Action yang digunakan untuk 

menambah organisasi baru pada sistem. 

2. Renaming Organization Unit (RNO), Action yang digunakan untuk 

merubah nama organisasi tanpa merubah fungsi utama organisasi 

3. Delimit Organization Unit (DNO), Action yang digunakan untuk 

mengakhiri masa aktif organisasi. 

4. Create Relation Organization Unit (CRO), Action yang digunaan 

untuk mengatur relasi pada organisasi. 

ii. Struktur organisasi tidak terlihat sehingga tidak mengetahui organisasi 

yang aktif pada tanggal yang diinginkan. 

iii. Objek tidak dapat diketahui jenis dari tabel object_general. 

iv. Tabel relasi memiliki dua arah pada struktur data SAP-HCM. 

v. Tingkatan organisasi tidak dapat diisi bebas, terdapat tingkatan dalam 

organisasi, yaitu Directorate, Division, Department, Section, dan Team 
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c. Development And Test 

i. Organization Management ini terdiri dari 4 fungsionalitas utama yaitu: 

1. Load Organization Tree, untuk menampilkan struktur organisasi 

berdasarkan tanggal. 

2. Create New Organization, untuk membuat organisasi baru yang 

mengadaptasi action CNO. 

3. Manage Organization Data, untuk mengubah informasi mengenai 

organisasi yang mengadaptasi action RNO, dan CRO. 

4. Deactivate Organization, untuk menonaktifkan organisasi yang 

mengadaptasi action DNO. 

ii. Terdapat penambahan jenis objek pada object_general yaitu: 

1. Organisasi menjadi O 

2. Position menjadi S 

3. Person menjadi P 

iii. Penambahan tabel info_short_code yang terdiri dari idShortcode, nama 

tingkat organisasi, singkatan dari tingkat organisasi. 

iv. Tingkat organisasi dalam tabel data_object_organization akan disimpan 

dalam bentuk idShortcode. 

v. Perubahan pada tabel objek organisasi pada kolom nameShortCode 

menjadi idShortCode. 

Prototype rancangan antarmuka dipresentasikan dan di-review oleh tim 

pengembang pada tanggal 12 Maret 2019. Segala masukkan dari tim pengembang 
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akan dicatat dalam notulen rapat dan dijadikan dasar untuk pengembangan pada 

iterasi berikutnnya. 

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan implementasi perubahan dan pengembangan 

rancangan antarmuka yang telah di-review pada rapat tanggal 12 Maret 2019. 

3.3.4 Iterasi Keempat (13 Maret 2019 – 20 Maret 2019) 

a. Determine Objective 

Menyesuaikan desain rancangan antarmuka dan struktur data sehingga 

mempermudah dalam pengoperasian OM dalam Sistem HR. 

b. Identify And Resolve The Risk 

i. Terdapat beberapa bagian yang tidak wajib ada pada fungsionalitas Create 

New Organization, Manage Organization Data, dan Deactivate 

Organization. 

ii. Memungkinkan untuk organisasi secara sementara belum memiliki chief 

dikarenakan posisi belum dibuat. 

iii. Company dan tingkat organisasi berbeda antar sistem. 

iv. Sulit untuk melihat detail dari sebuah organisasi. 

c. Development And Test 

i. Penambahan tabel data_company_code yang terdiri dari idCompanyCode, 

nameCompany untuk menyimpan nama perusahaan, shortCompanyCode 

untuk menyimpan kode perushaan, npwp untuk menyimpan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, kpp untuk menyimpan informasi kantor 
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pelayanan pajak perushaan, address untuk menyimpan lokasi perusahaan, 

dan idSystem sebagai penanda sistem pemilik perusahaan. 

ii. Adanya penambahan kolom idSystem pada tabel info_short_code. 

iii. Terdapat modal detail ketika organisasi pada Organization Tree dipilih. 

iv. Ketika organisasi pada Organization Tree dipilih, maka akan muncul 

modal berisi detail, dan opsi untuk mengakses Manage Organization Data 

dan Deactivate Organization sesuai organisasi yang dipilih. 

Prototype rancangan antarmuka yang telah diperbarui akan dipresentasikan dan 

di-review kembali oleh tim pengembang pada tanggal 20 Maret 2019. Segala 

masukkan dari tim Pengembang akan dicatat dalam notulen rapat dan dijadikan 

dasar untuk pengembangan pada iterasi berikutnnya. 

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan implementasi perubahan dan pengembangan 

rancangan antarmuka yang telah di-review pada rapat tanggal 20 Maret 2019, dan 

mulai memasuki tahap untuk membangun database pada SQL dan website sesuai 

dengan rancangan antar muka. 

3.3.5 Iterasi Kelima (21 Maret 2019 – 5 April 2019) 

a. Determine Objective 

Perombakan ulang rancangan antarmuka sehingga dapat fleksibel untuk 

mengubah data yang terkait dengan Organizational Management pada Sistem HR. 
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b. Identify And Resolve Risks 

Berdasarkan rapat yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019, terdapat banyak 

perubahan terhadap rancangan antarmuka yang dipresentasikan, yaitu sebagai 

berikut. 

i. Setiap perubahan pada data organisasi dapat dilakukan secara terpisah. 

ii. Deactivate Organization dilakukan di tempat yang sama dengan Manage 

Organization Data. 

iii. Dalam Manage Organization Data, terdapat detail sejarah relasi antar 

organisasi dan dapat berubah secara langsung. 

iv. Terlalu banyak langkah untuk mengakses Manage Organization Data. 

c. Development And Test 

i. Halaman Detail Modal, Manage Organization Data, dan Deactivate 

Organization diganti menjadi halaman Organization Menu yang dapat 

dimunculkan ketika organisasi pada Organization Tree dipilih. 

ii. Terdapat 3 tab dalam Organization Menu yaitu: 

1. Organization, menampilkan detail dasar organisasi (nama organisasi, 

tanggal aktif organisasi, dan tingkat organisasi), log relasi parent, dan 

log relasi child. 

2. Position, menampilkan log seluruh posisi yang berelasi dengan 

organisasi. 

3. Management, menampilkan log relasi Chief, dan relasi Co-Chief 

terhadap organisasi. 
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Perancangan antarmuka yang baru akan dipresentasikan kembali pada rapat 

tanggal 5 April 2019 untuk di-review kembali oleh tim pengembang. 

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan penerapan seluruh rancangan dalam bentuk 

website yang dibangun yang dimulai dari tampilan dan database website. 

3.3.6 Iterasi Keenam (6 April 2019 – 15 April 2019) 

a. Determine Objective 

Penambahan fitur mengubah informasi Organisasi pada Organization Menu. 

b. Identify And Resolve Risks 

i. Edit dan Penambahan Relasi dilakukan dalam Organization Menu. 

ii. Terdapat fungsionalitas wajib untuk mengatur Organisasi yaitu: 

1. Parent  

a. Menambah Parent baru pada organiasasi 

b. Mengubah relasi Parent yang ada 

2. Child 

a. Menambah Child Baru 

3. Position 

a. Menambah Posisi untuk menempel ke relasi 

b. Mengubah Relasi Posisi yang ada 

4. Chief 

a. Menambah Chief baru pada organisasi 

b. Menggubah data Relasi Chief yang ada 
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5. Co-Chief 

a. Menambah Chief baru pada organisasi 

b. Menggubah data Relasi Chief yang ada 

c. Development & Test 

i. Terdapat form untuk setiap log relasi yang berada pada Organization 

Menu, yaitu: 

1. Edit Organization Base Data pada detail dasar organisasi. 

2. Add dan Edit Organization Parent yang diletakkan di bawah Tabel log 

parent. 

3. Add Organization Child yang diletakkan di bawah tabel log relasi 

child. 

4. Add dan Edit Organization Position yang diletakkan di bawah tabel 

log relasi position. 

5. Add dan Edit Organization Chief yang diletakkan di bawah tabel log 

relasi chief. 

6. Add dan Edit Organization Co-Chief yang diletakkan di bawah tabel 

log relasi co-chief. 

Perancangan antarmuka dan hasil dari pembangunan website akan 

dipresentasikan kembali pada rapat tanggal 15 April 2019 untuk di-review kembali 

oleh tim pengembang. 
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d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan perancangan validasi dari kegiatan memasukkan 

dan merubah data, penerapan database dan menghubungkan antara database 

dengan tampilan website serta memasukkan data dummy pada database. 

3.3.7 Iterasi Ketujuh (16 April 2019 – 28 Mei 2019) 

a. Determine Objective 

Validasi dan mekanisme untuk melakukan insert maupun edit dalam seluruh 

form yang telah dibuat. 

b. Identify And Resolve Risks 

i. Terdapat aturan dalam relasi antar objek 

1. Organisasi hanya boleh punya satu Organization Parent 

2. Organisasi boleh punya banyak Organization Child 

3. Posisi hanya boleh menempel pada satu organisasi 

4. Organisasi boleh punya banyak relasi posisi 

5. Organisasi hanya boleh punya 1 Chief 

6. Organisasi boleh memiliki banyak Co-Chief 

7. Posisi hanya boleh punya 1 relasi diantara Chief dan Co-Chief pada 

satu waktu 

ii. Relasi tidak boleh melebih dari status aktif organisasi 

iii. Tingkat Organisasi dapat diatur tingkatannya 

1. Organisasi yang menjadi parent setidaknya memiliki satu tingkat 

diatas organisasi 

iv. Form sangat banyak sehingga terlihat penuh ketika membuka Organisasi 
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c. Development And Test 

i. Terdapat penambahan kolom pada data_short_code yaitu rankLevel untuk 

menentukan tingkatan suatu tingkat organisasi. 

ii. Untuk setiap form yang akan di-submit, terdapat 3 jenis validasi yang 

dilakukan yaitu: 

1. Ketika End Date Organisasi lebih awal dari relasi yang telah ada yang 

akan diatasi dengan function Validate End Date Object. 

2. Ketika tanggal relasi yang baru melebihi dari tanggal aktif organisasi 

yang akan diatasi dengan function Validate Active Date Object. 

3. Ketika sebuah relasi akan bertabrakan dengan relasi lain yang akan 

diatasi dengan function Validate Existing Relationship. 

Pembangunan website dan penerapan validasi akan dipresentasikan pada rapat 

tanggal 28 Mei 2019 untuk di-review kembali oleh tim pengembang dan pengujian 

validasi melalui Black-Box Testing. 

d. Plan For The Next Iteration 

Iterasi berikutnya merupakan penyempurnaan dari website sehingga sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna dan tim pengembang. 

 

3.4 Perancangan Sistem 

3.4.1 Use Case Diagram 

Use Case diagram untuk HR Platform hanya terdiri dari 1 aktor yaitu HR 

User, yakni pengguna dari HR Platfrom. HR User ini terhubung dengan 11 Use 

Case meliputi Generate Organization Tree, Load Organization Detail, dan 
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pengaturan untuk organisasi seperti Edit Organizaiton Base Data, Add Parent 

Relationship, Edit Parent Relationship, Add Child Relationship, Add Position 

Relationship, Edit Position Relationship, Add Chief Relationship, Edit Chief 

Relaitonship, Add Co-chief Relationship, Edit Co-Chief Relationship, dan Create 

New Organization. 

Beberapa Use Case yang terhubung dengan Use Case lainnya dengan 

hubungan include seperti Load Organization Data terhadap Load Organization 

Detail, Edit Organizaiton Base Data, Add Parent Relationship, Edit Parent 

Relationship, Add Child Relationship, Add Position Relationship, Edit Position 

Relationship, Add Chief Relationship, Edit Chief Relaitonship, Add Co-chief 

Relationship, dan Edit Co-Chief Relationship. Use case diagram secara lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use Case Diagram HR Platform 

 

3.4.2 Activity Diagram 

Terdapat 14 Activity Diagram dalam perancangan HR Platform yang 

digunakan untuk merancang alur dari HR Platform ketika melakukan aksi yang 

dapat dilakukan oleh HR User pada Use Case Diagram. Berikut penjelasan masing 

masing diagram. 

Ketika HR User ingin memunclukan Organization Tree, maka aktivitas 

Generate Organization Tree akan dijalankan. Generate Organization Tree dimulai 
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dengan Web View mengirimkan data berupa token dan tanggal ke Web Controller. 

Web Controller akan mengambil data idSystem berdasarkan token melalui Get Data 

By User Token. IdSystem dan tanggal yang dikirim akan menghasilkan data seluruh 

organisasi yang aktif pada tanggal yang telah dikirim beserta dengan Parent 

Organization melalui proses Get Organization & Parent Organization. Web 

Controller akan mengirimkan data organisasi kepada website, dan website akan 

generate tree berdasarkan data yang telah diterima dari Web Controller. Activity 

Diagram kegiatan Generate Organization Tree dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Activity Diagram Generate Organization Tree 

  Aktivitas Load Organization Detail akan dijalankan apabila pengguna ingin 

melihat detail dari sebuah organisasi. Aktivitas dimulai dari Web View 

mengirimkan Id Organisasi ke Web Controller. Web Controller akan mengambil 

seluruh data organisasi melalui aktivitas Load Organization Data pada Gambar 

3.15. Setelah data organisasi diambil, Web Controller akan load template 

Organizational Menu, lalu meng-update data pada template dengan data organisasi 

yang telah diambil dan dikirimkan ke Web View untuk ditampilkan dalam bentuk 
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modal. Activity Diagram kegiatan Load Detail Organization dapat dilihat pada 

Gambar 3.4.  

 
Gambar 3.4 Activity Diagram Load Organization Detail 

Aktivitas Edit Organization Base Data akan dijalankan ketika pengguna 

ingin melakukan perubahan data pada data organisasi seperti nama, dan tanggal 

akhir aktif organisasi. Aktivitas akan dimulai dari Web View memberikan Id 

Organisasi, nama baru, dan tanggal ke Web Controller. Web Controller yang 

menerima data organisasi dan akan melakukan validasi terhadap tanggal akhir yang 

baru apakah tanggal akhir lebih awal dari seluruh data relasi yang telah 

berhubungan dengan organisasi.  

Apabila terdapat relasi yang aktif pada tanggal baru, maka Web Controller 

akan memberikan notifikasi error, dan apabila tidak ada maka data organisasi akan 

di-update, lalu Web Controller akan mengirimkan notifikasi bahwa data berhasil 

di-update. Ketika Web View menerima notifikasi berhasil, Web View akan 

melakukan request untuk meng-update data detail organisasi berdasarkan Id 
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Organisasi ke Web Controller dan akan menerima data terbaru organisasi. Activity 

Diagram kegiatan Edit Organization Base Data dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Edit Organization Base Data 

Aktivitas Add Parent Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

menambahkan parent baru untuk organisasi. Aktivitas diawali dengan Web View 

menampilkan form untuk menambahkan Organizational Parent yang baru. Ketika 

tanggal awal dimasukkan, maka Web Controller akan mengirimkan seluruh 

organisasi yang memiliki tingkat lebih tinggi dan aktif pada tanggal awal dengan 

Get Parent Available. Setelah tanggal awal, tanggal akhir, dan organisasi yang 

menjadi parent dimasukkan, maka data akan dikirim ke Web Controller ketika form 

di-submit. Web Controller akan melakukan beberapa validasi terhadap data yang 

akan dimasukkan ke dalam database. 
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Apabila validasi yang dilakukan gagal, maka Web Controller akan 

mengirimkan notifikasi error. Apabila data berhasil validasi, maka Web Controller 

akan memasukkan data baru, lalu memberikan notifikasi bahwa data berhasil 

ditambahkan. Ketika notifikasi berhasil ditambahkan, maka Web View akan 

melakukan request ke Web Controller untuk melakukan update log relasi Parent 

melalui aktivitas Load Organization Data pada Gambar 3.15. Activity Diagram 

kegiatan Add Parent Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.6.  

 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Add Parent Relationship 
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Aktivitas Edit Parent Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

melakukan perubahan terhadap relasi parent terhadap organisasi. Aktivitas diawali 

dengan load data relasi Parent yang dipilih dari Web Controller berdasarkan Id 

relasi. Ketika data relasi diterima, form akan di-update dengan data yang diterima. 

Perubahan yang dapat dilakukan hanya tanggal awal, dan tanggal akhir relasi. 

Ketika form di-submit, Web View akan melakukan request edit yang dikirimkan ke 

Web Controller. Data yang diterima akan dilakukan beberapa validasi.  

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Edit Parent Relationship 
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Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan melakukan 

perubahan terhadap data relasi, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa 

data berhasil diubah. Ketika notifikasi berhasil ditambahkan, maka Web View akan 

update log relasi Parent dengan memanggil Load Parent Relation Log. Activity 

Diagram kegiatan Edit Parent Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.7.  

Aktivitas Add Child Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

menambahkan child baru untuk organisasi. Aktivitas diawali dengan Web View 

menampilkan form untuk menambahkan child yang baru. Ketika tanggal awal 

dimasukkan, maka website akan melakukan load seluruh organisasi yang memiliki 

tingkat lebih rendah dan aktif pada tanggal awal dengan Get Child Available. 

Setelah tanggal awal, tanggal akhir, dan organisasi yang menjadi child dimasukkan, 

maka data akan dikirim ke server ketika form di-submit. Ketika data diterima, Web 

Controller akan melakukan beberapa validasi terhadap data yang telah diterima.  

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan 

memasukkan data baru, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa data 

berhasil ditambahkan. Ketika notifikasi berhasil ditampilkan pada Web View, maka 

Web View akan melakukan request ke Web Controller untuk melakukan update log 

relasi Child dengan aktivitas Load Organization Data. Activity Diagram kegiatan 

Add Child Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Activity Diagram Add Child Relationship 

Aktivitas Add Position Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

merelasikan position pada organisasi. Aktivitas diawali dengan Web View 

menampilkan form untuk menambahkan relasi position yang baru. Ketika tanggal 

awal dimasukkan, maka Web Controller akan mengirimkan seluruh posisi yang 

tidak berelasi dengan organisasi dan aktif pada tanggal awal. 
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Setelah tanggal awal, tanggal akhir, dan Position yang akan direlasikan 

dimasukkan, maka data akan dikirim ke Web Controller ketika form di-submit. Web 

Controller akan melakukan beberapa validasi terhadap data form yang telah 

diterima.  

 
Gambar 3.9 Activity Diagram Add Position Relationship 
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Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan 

memasukkan data baru, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa data 

berhasil ditambahkan. Ketika notifikasi berhasil ditambahkan, maka Web 

Controller akan menigirimkan data relasi position terbaru melalui aktivitas Load 

Organization data. Activity Diagram kegiatan Add Position Relationship dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 

Aktivitas Edit Position Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

melakukan perubahan terhadap data relasi position terhadap organisasi. Aktivitas 

diawali dengan load data relasi position dari Web Controller berdasarkan Id relasi. 

Ketika data relasi diterima, form akan di-update dengan data yang diterima. 

Perubahan yang dapat dilakukan hanya tanggal awal, dan tanggal akhir relasi. 

Ketika form di-submit, request edit akan dikirimkan ke Web Controller. Web 

Controller akan melakukan beberapa validasi terhadap data form yang telah 

diterima. 

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan 

memasukkan data baru, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa data 

berhasil diperbarui. Ketika notifikasi berhasil diperbarui ditampilkan, maka Web 

Controller mengirimkan log relasi terbaru melalui aktivitas Load Organization 

Data pada Gambar 3.15. Activity Diagram kegiatan Edit Position Relationship 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Edit Position Relationship 

Aktivitas Add Chief Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

menambahkan chief baru pada organisasi. Aktivitas diawali dengan Web View 

menampilkan form untuk menambahkan Chief yang baru. Ketika tanggal awal 

dimasukkan, maka Web Controller mengirimkan seluruh posisi yang berelasi 

dengan organisasi dan aktif pada tanggal awal dengan Get Manager Available.  

Setelah tanggal awal, tanggal akhir, dan Position yang menjadi chief 

dimasukkan, maka data akan dikirim ke Web Controller ketika form di-submit. 

Ketika data diterima, Web Controller akan melakukan beberapa validasi data telah 

diterima.  
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Gambar 3.11 Activity Diagram Add Chief Relationship 

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan 

memasukkan data Chief baru, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa 

data berhasil ditambahkan. Ketika notifikasi berhasil ditambahkan, maka Web 

Controller akan mengirimkan log relasi terbaru melalui aktivitas Load 
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Organization Data pada Gambar 3.15. Activity Diagram kegiatan Add Chief 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

Aktivitas Edit Chief Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

melakukan perubahan terhadap relasi chief terhadap organisasi. Aktivitas diawali 

dengan load data relasi Chief yang dari Web Controller berdasarkan Id relasi. 

Ketika data relasi diterima, form akan di-update dengan data yang diterima. 

Perubahan yang dapat dilakukan hanya tanggal awal, dan tanggal akhir relasi. 

Ketika form di-submit, request edit akan dikirimkan ke Web Controller. Data yang 

diterima akan dilakukan beberapa validasi sebelum data dimasukkan ke dalam 

database. 

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error. Apabila data berhaisl divalidasi, maka Web Model akan melakukan 

perubahan data, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa data berhasil 

diperbarui. Ketika notifikasi berhasil diperberaui ditampilkan, maka Web 

Controller akan mengirimkan data log relasi chief terbaru melalui aktivitas Load 

Organization Data pada Gambar 3.15. Activity Diagram kegiatan Edit Chief 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Activity Diagram Edit Chief Relationship 

Aktivitas Add Co-Chief Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

menambahkan co-chief baru untuk organisasi. Aktivitas diawali dengan Web View 

menampilkan form untuk menambahkan co-chief yang baru. Ketika tanggal awal 

dimasukkan, maka Web Controller mengirimkan seluruh posisi yang berelasi 

dengan organisasi dan aktif pada tanggal awal dengan Get Manager Available.  

Setelah tanggal awal, tanggal akhir, dan Position yang menjadi Co-Chief 

dimasukkan, maka data akan dikirim ke Web Controller ketika form di-submit. 
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Ketika data diterima, Web Controller akan melakukan beberapa validasi terhadap 

data sebelum dimasukkan ke dalam database.  

 
Gambar 3.13 Activity Diagram Add Co-Chief Relationship 

Apabila data gagal divalidasi, Web Controller akan mengirimkan notifikasi 

error. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model akan memasukkan data 
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Co-Chief baru, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa data berhasil 

ditambahkan. Ketika notifikasi berhasil ditambahkan, maka Web Controller akan 

mengirimkan log relasi Co-Chief terbaru melalui aktivitas Load Organization Data 

pada Gambar 3.15. Activity Diagram kegiatan Add Co-Chief Relationship dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

Aktivitas Edit Chief Relationship akan dijalankan ketika pengguna ingin 

melakukan perubahan terhadap relasi chief terhadap organisasi. Aktivitas diawali 

dengan load data relasi Chief yang dari Web Controller berdasarkan Id relasi. 

Ketika data relasi diterima, form akan di-update dengan data yang diterima. 

Perubahan yang dapat dilakukan hanya tanggal awal, dan tanggal akhir relasi. 

Ketika form di-submit, request edit akan dikirimkan ke Web Controller. Data yang 

diterima akan melewati beberapa validasi sebelum ditambahkan ke database. 

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan mengirimkan 

notifikasi error kepada website. Apabila data berhasil divalidasi, maka Web Model 

akan melakukan perubahan data, lalu Web Controller memberikan notifikasi bahwa 

data berhasil diperbarui. Ketika notifikasi berhasil diperbarui ditampilkan, maka 

Web Controller akan mengirimkan log relasi Co-Chief terbaru dengan aktivitas 

Load Organization Data pada Gambar 3.15. Activity Diagram kegiatan Edit Co-

Chief Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Activity Diagram Edit Co-Chief Relationship 

Terdapat aktivitas Load Organization Data yang digunakan untuk 

mengambil data relasi berdasarkan request yang diterima. Terdapat beberapa 

request yang dapat diterima yaitu. 

1.  Request Organization Base Data untuk mengambil data dasar organisasi 

seperti nama organisasi, tanggal aktif organisasi, dan tingkat organisasi.  

2. Request Parent Log untuk mengambil seluruh data data organisasi yang 

menjadi parent terhadap organisasi. 

3. Request Child Log mengambil seluruh data organisasi yang menjadi child 

terhadap organisasi  
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4. Request Position Log untuk mengambil seluruh data position yang berelasi 

terhadap organisasi.  

5. Request Chief Log untuk mengambil seluruh data position yang menjadi chief 

terhadap organisasi dengan. 

6. Request Co-Chief Log untuk mengambil seluruh data position yang menjadi 

co-chief terhadap organisasi. 

7. untuk mengambil seluruh data organisasi dengan Request All. Activity 

Diagram Load Organization Detail dapat dilihat pada Gambar 3.15.  

 
Gambar 3.15 Activity Diagram Load Organization Data 

Rancang bangun modul..., Oktavius Wiguna, FTI UMN, 2019



56 

 

Aktivitas Create New Organization yang digunakan untuk membuat 

organisasi baru. Aktivitas diawali ketika Web View menerima Request New 

Organizaion maka Web View akan mengirimkan request untuk menampilkan form 

menambah organisasi baru. Ketika Web Controller menerima request, maka Web 

Controller akan mengambil data company, dan tingkat organisasi user token yang 

diterima. Web Model akan mengambil data Id System dari User Token yang ada 

pada Web Controller dan mengirimkan data company, dan tingkat organisasi. Web 

Controller yang menerima akan mengirimkan data tersebut ke Web View untuk 

ditampilkan beserta dengan form untuk menambah organisasi baru. 

Ketika tanggal awal aktif dan tingkat organisasi telah diisi, maka Web 

Controller akan mengirimkan data organisasi yang memiliki tingkat diatas tingkat 

organisasi yang dipilih dan aktif pada tanggal awal aktif yang telah di-input. Ketika 

semua data telah dimasukkan dan form di-submit, Web Controller akan mengambil 

Id System berdasarkan User Token untuk mengambil Id System, lalu mengirimkan 

seluruh data form beserta Id System untuk divalidasi.  

Apabila data gagal divalidasi, maka Web Controller akan memberikan 

notifikasi bahwa data yang dikirimkan invlaid. Apabila data berhasil divalidasi, 

maka data organisasi akan dimasukkan ke dalam database, lalu Web Controller 

memberikan notifikasi bahwa organisasi berhasil ditambahkan. Activity Diagram 

Create New Organization dapat dilihat pada Gambar 3.16.  

Rancang bangun modul..., Oktavius Wiguna, FTI UMN, 2019



57 

 

 
Gambar 3.16 Activity Diagram Create New Organization 

3.4.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan pemanggilan function 

beserta dengan class yang digunakan. Terdapat 6 class yang digunakan terdiri dari 
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1 class untuk tampilan yaitu Main View dan OrgMenu View, 1 class untuk mengatur 

logic pada server yaitu Web Controlller, dan 3 class untuk mengambil data dari 

database HR Platform yang terdiri dari Web Model Loader, Web Model Validator, 

dan Web Model Modifier. Dalam Sequence Diagram ini juga Terdapat 16 diagram 

dalam perancangan HR Platform. Berikut penjelasan lebih lanjut untuk masing-

masing Sequence Diagram.  

Ketika pengguna ingin melakukan aktivitas Generate Organization Tree, 

Web View akan melakukan request loadOrganizationTreeData dengan data yang 

dikirim berupa tokenUser. Ketika request diterima, Web Controller akan 

memanggil function getPersonDataByToken dengan tokenUser sebagai parameter 

pada Web Model Loader untuk mengambil idSystem berdasarkan userToken yang 

diterima.  

Apabila tidak data yang diterima, maka Web Controller akan membuat 

pesan error dan dikirimkan ke Web View bahwa userToken invalid. Setelah 

mendapatkan idSystem, maka Web Controller akan memanggil function 

getOrgTree dengan parameter idSystem sebagai Id Organisasi untuk mengambil 

data organisasi. Setelah data Organisasi didapatkan maupun error message 

terbentuk, data akan diubah menjadi JSON, lalu dikirimkan ke Web View yang nanti 

akan ditampilkan. Sequence Diagram kegiatan Generate Tree Organization dapat 

dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Sequence Diagram Generate Organization Tree 

Ketika pengguna ingin menampilkan seluruh detail organisasi, Main View 

akan memanggil loadSingleOrganizationMenu milik Web Controller untuk 

mengambil data dengan idOrganization sebagai parameter. Ketika Web Controller 

menerima idOrganization, maka Web Controller akan memanggil 

loadViewMenuTemplate dengan idOrg sebagai Id Orgniasasi untuk menyiapkan 

tampilan pada Web View. Setelah template dipanggil, Main View akan memanggil 

loadOrgBaseData, loadParentLogByIdOrg, loadChildLogByIdOrg, 

loadPositionLogByIdOrg, loadChiefLogByIdOrg, dan loadCoChiefLogByIdOrg 

pada Web Controller dengan idOrg sebagai Id Organisasi yang diterima untuk 

mengambil seluruh data organisasi tersebut. Setelah Main View mendapatkan 

seluruh data, maka template akan di-update sesuai data yang diterima, dan 

ditampilkan. Sequence Diagram kegiatan Load Detail Organization dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Sequence Diagram Load Organization Detail 

Ketika Orgnizational Menu muncul, terdapat data dasar organisasi pada Tab 

Organization. Ketika data organisasi yang ingin diubah telah dimasukkan, dan 

request update dikirim, maka OrgMenu View akan memanggil processEditBase 

milik Web Controller. Web Controller akan memanggil validateEndDateObject 

milik Web Model Validator untuk melakukan validasi terhadap End Date yang 

dikirim dari OrgMenu View. Web Controller menerima flag ERROR dari Web 
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Model Validator, maka akan membuat notifikasi error dengan createErrorMessage, 

dan apabila flag SUCCESS maka Web Controller memanggil updateBaseOrgData 

milik Web Model Modifier untuk melakukan update data berdasarkan input yang 

diterima, lalu membuat pesan bahwa update berhasil dijalankan dengan function 

createSuccessMessage. Pesan akan dikirimkan ke OrgMenu View dalam bentuk 

JSON.  

 
Gambar 3.19 Sequence Diagram Edit Organization Base Data 

Ketika OrgMenu View menerima pesan update berhasil, OrgMenu View 

akan memanggil loadOrgBaseData dengan parameter idOrganization milik Web 

Controller untuk melakukan update data organisasi pada OrgMenu View sesuai 

idOrganization. Web Controller akan memanggil getOrgBaseData milik Web 

Model Loader untuk mengambil data organisasi dan mengubah data tersebut dalam 
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bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Edit 

Organization Base Data dapat dilihat pada Gambar 3.19.  

Ketika pengguna ingin menambahkan parent terhadap organisasi, OrgMenu 

View akan menampilkan form untuk menambahkan parent baru. Ketika tanggal 

awal pada form dimasukkan, OrgMenu View akan memanggil loadParentAvailable 

milik Web Controller dengan parameter idOrg yang berisi Id Organisasi, dan 

startDate berisi tanggal awal relasi. Web Controller yang menerima idOrg, dan 

startDate akan memanggil getParentAvailable dengan parameter yang sama untuk 

mengambil seluruh data organisasi yang memiliki tingkat organisasi diatas idOrg 

dan aktif pada tanggal startDate. Data yang diterima oleh Web Controller akan 

diubah menjadi bentuk JSON sebelum dikirimkan ke OrgMenu View untuk 

ditampilkan. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil 

processAddNewParent dengan data pada form yang terdiri dari idOrg, idParent, 

startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan melakukan 

beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

parent dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idParent.  
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3. Validasi relasi parent (002) dimana organisasi menjadi child (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idOrg, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi 002, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi berhasil, maka Web Controller akan memanggil function 

addNewParent milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 

createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadParentLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi 

Parent pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil 

getOrgHistoryParent milik Web Model Loader untuk mengambil data log relasi 

Parent dan mengubah data tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke 

OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Add Parent Relationship dapat dilihat 

pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Sequence Diagram Add Parent Relationship 

Ketika pengguna ingin melakukan perubahan data pada relasi parent 

tertentu, OrgMenu View akan memanggil function loadRelationshipParentData 

milik Web Controller dengan parameter idRelationship untuk mengambil data 

relasi berdasarkan Id Relasi yang diterima. Ketika data parameter diterima, Web 

Controller akan memanggil function getRelationshipParentData milik Web Model 

Loader dengan parameter idRelationship. Data yang diterima dari Web Model 

Loader akan diubah dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View untuk 

ditampilkan pada form. 
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Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil function 

processEditParentRelation dengan data pada form yang terdiri dari idRelationship, 

idOrg, idParent, startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan 

melakukan beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

parent dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idParent.  

3. Validasi relasi parent (002) dimana organisasi menjadi child (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idOrg, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi 002, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 

idRelationship input sebagai relasi pengecualian. 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi memberikan flag SUCCESS, maka Web Controller akan 

memanggil function updateRelationship dengan parameter startDate, endDate, dan 

idRelationship milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 

createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  
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Gambar 3.21 Sequence Diagram Edit Parent Relationship 

Ketika OrgMenu View menerima pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadParentLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk mengupdate data log relasi Parent. 

Web Controller akan memanggil getOrgHistoryParent milik Web Model Loader 

untuk mengambil data log relasi Parent dan mengubah data tersebut dalam bentuk 

JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Edit Parent 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.21.  
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Ketika pengguna ingin menambahkan child terhadap organisasi, OrgMenu 

View akan menampilkan form untuk menambahkan child baru. Ketika tanggal awal 

pada form dimasukkan, OrgMenu View akan memanggil loadChildAvailable milik 

Web Controller dengan parameter idOrg yang berisi Id Organisasi, dan startDate 

berisi tanggal awal relasi. Web Controller yang menerima idOrg, dan startDate 

akan memanggil getChildAvailable dengan parameter yang sama untuk mengambil 

seluruh data organisasi yang memiliki tingkat organisasi dibawah idOrg dan aktif 

pada tanggal startDate. Data yang diterima oleh Web Controller akan diubah 

menjadi bentuk JSON sebelum dikirimkan ke OrgMenu View untuk ditampilkan. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil 

processAddNewChild dengan data pada form yang terdiri dari idOrg, idChild, 

startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan melakukan 

beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi child 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idChild.  

3. Validasi relasi parent (002) dimana organisasi child menjadi child (A) yang 

aktif pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idChild, startDate, endDate, 
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typeRelationship diisi 002, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

 
Gambar 3.22 Sequence Diagram Add Child Relationship 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi berhasil, maka Web Controller akan memanggil function 

addNewParent milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 
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createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, dan notifikasi ditutup, 

OrgMenu View akan memanggil loadChildLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi Child 

pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil getOrgHistoryChild milik 

Web Model Loader untuk mengambil data log relasi Child dan mengubah data 

tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram 

kegiatan Add Child Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

Ketika pengguna ingin menambahkan relasi position baru terhadap 

organisasi, OrgMenu View akan menampilkan form untuk menambahkan relasi 

position baru. Ketika tanggal awal pada form dimasukkan, OrgMenu View akan 

memanggil loadPositionAvailable milik Web Controller dengan parameter idOrg 

yang berisi Id Organisasi, dan startDate berisi tanggal awal relasi. Web Controller 

yang menerima idOrg, dan startDate akan memanggil getPositionAvailable dengan 

parameter yang sama untuk mengambil seluruh data position yang tidak berelasi 

dengan organisasi dan aktif pada tanggal startDate. Data yang diterima oleh Web 

Controller akan diubah menjadi bentuk JSON sebelum dikirimkan ke OrgMenu 

View untuk ditampilkan. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil 

processAddNewPosition dengan data pada form yang terdiri dari idOrg, idPosition, 

startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan melakukan 

beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 
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1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

3. Validasi relasi position (003) dimana position menjadi position (B) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi 003, typeOrientation diisi B, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

Apabila salah satu di antara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi berhasil, maka Web Controller akan memanggil function 

addNewPosition milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS 

dengan createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View 

akan diubah dalam bentuk JSON.  

Rancang bangun modul..., Oktavius Wiguna, FTI UMN, 2019



71 

 

 
Gambar 3.23 Sequence Diagram Add Position Relationship 

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadPositionLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi 

Position pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil 

getOrgHistoryPosition milik Web Model Loader untuk mengambil data log relasi 

Position dan mengubah data tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke 
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OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Add Position Relationship dapat 

dilihat pada Gambar 3.23. 

Ketika pengguna ingin melakukan perubahan data pada relasi position 

tertentu, OrgMenu View akan memanggil function loadRelationshipPositionData 

milik Web Controller dengan parameter idRelationship untuk mengambil data 

relasi berdasarkan Id Relasi yang diterima. Ketika data parameter diterima, Web 

Controller akan memanggil function getRelationshipPositionData milik Web 

Model Loader dengan parameter idRelationship. Data yang diterima dari Web 

Model Loader akan diubah dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View 

untuk ditampilkan pada form. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil function 

processEditPositionRelation dengan data pada form yang terdiri dari idRelationship. 

idOrg, idPosition, startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan 

melakukan beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

3. Validasi relasi position (003) dimana position menjadi position (B) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 
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typeRelationship diisi 003, typeOrientation diisi B, dan idRelationship diisi 

idRelationship input sebagai relasi pengecualian. 

 
Gambar 3.24 Sequence Diagram Edit Position Relationship 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi memberikan flag SUCCESS, maka Web Controller akan 

memanggil function updateRelationship dengan parameter startDate, endDate, dan 

idRelationship milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 
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createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  

Ketika OrgMenu View menerima pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadPositionLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk mengupdate data log relasi Position. 

Web Controller akan memanggil getOrgHistoryPosition milik Web Model Loader 

untuk mengambil data log relasi Position dan mengubah data tersebut dalam bentuk 

JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Edit Position 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

Ketika pengguna ingin menambahkan relasi chief baru terhadap organisasi, 

OrgMenu View akan menampilkan form untuk menambahkan relasi chief baru. 

Ketika tanggal awal pada form dimasukkan, OrgMenu View akan memanggil 

loadManagerAvailable dengan parameter 012 sebagai typeRelationship, dan idOrg 

sebagai Id Organisasi milik Web Controller dengan parameter idOrg yang berisi Id 

Organisasi, dan startDate berisi tanggal awal untuk mengambil seluruh data 

position yang tidak berelasi chief dengan organisasi dan aktif pada tanggal 

startDate. Data yang diterima oleh Web Controller akan diubah menjadi bentuk 

JSON sebelum dikirimkan ke OrgMenu View untuk ditampilkan. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil 

processAddNewChief dengan data pada form yang terdiri dari idOrg, idPosition, 

startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan melakukan 

beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 
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1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

3. Validasi relasi chief (012) dimana organisasi menjadi organization (B) yang 

aktif pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi 012, typeOrientation diisi B, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

4. Validasi relasi co-chief (Z12) dimana position menjadi co-chief (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi Z12, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi berhasil, maka Web Controller akan memanggil function 

addNewChief milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 

createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  
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Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadChiefLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi Chief 

pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil getOrgHistoryChief milik 

Web Model Loader untuk mengambil data log relasi Chief dan mengubah data 

tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram 

kegiatan Add Chief Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25 Sequence Diagram Add Chief Relationship 
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Ketika pengguna ingin melakukan perubahan data pada relasi chief tertentu, 

OrgMenu View akan memanggil function loadRelationshipManagerData milik 

Web Controller dengan parameter idRelationship untuk mengambil data relasi 

berdasarkan Id Relasi yang diterima. Ketika data parameter diterima, Web 

Controller akan memanggil function getRelationshipManagerData milik Web 

Model Loader dengan parameter idRelationship. Data yang diterima dari Web 

Model Loader akan diubah dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View 

untuk ditampilkan pada form. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil function 

processEditChiefRelation dengan data pada form yang terdiri dari idRelationship, 

idOrg, idPosition, startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan 

melakukan beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

3. Validasi relasi chief (012) dimana organisasi menjadi Organization (B) yang 

aktif pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi 012, typeOrientation diisi B, dan idRelationship diisi 

idRelationship input yang menjadi relasi pengecualian. 
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4. Validasi relasi co-chief (Z12) dimana position menjadi co-chief (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi Z12, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 

idRelationship input yang menjadi relasi pengecualian. 

 
Gambar 3.26 Sequence Diagram Edit Chief Relationship 
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Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi memberikan flag SUCCESS, maka Web Controller akan 

memanggil function updateRelationship dengan parameter startDate, endDate, dan 

idRelationship milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 

createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadChiefLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi Chief 

pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil getOrgHistoryChief milik 

Web Model Loader untuk mengambil data log relasi Chief dan mengubah data 

tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View. Sequence Diagram 

kegiatan Edit Chief Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

Ketika pengguna ingin menambahkan relasi co-chief baru terhadap 

organisasi, OrgMenu View akan menampilkan form untuk menambahkan relasi co-

chief baru. Ketika tanggal awal pada form dimasukkan, OrgMenu View akan 

memanggil loadManagerAvailable dengan parameter Z12 sebagai 

typeRelationship, dan idOrg sebagai Id Organisasi milik Web Controller dengan 

parameter idOrg yang berisi Id Organisasi, dan startDate berisi tanggal awal untuk 

mengambil seluruh data position yang tidak berelasi co-chief dengan organisasi dan 

aktif pada tanggal startDate. Data yang diterima oleh Web Controller akan diubah 

menjadi bentuk JSON sebelum dikirimkan ke OrgMenu View untuk ditampilkan. 
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Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil 

processAddNewCoChief dengan data pada form yang terdiri dari idOrg, idPosition, 

startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan melakukan 

beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

3. Validasi relasi chief (012) dimana position menjadi chief (A) yang aktif pada 

range startDate, dan endDate dengan function validateExistingRelationship 

dengan parameter idPosition, startDate, endDate, typeRelationship diisi 012, 

typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 0 yang berarti tanpa 

pengecualian. 

4. Validasi relasi co-chief (Z12) dimana position menjadi co-chief (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi Z12, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 0 

yang berarti tanpa pengecualian. 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi berhasil, maka Web Controller akan memanggil function 
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addNewCoChief milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS 

dengan createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View 

akan diubah dalam bentuk JSON.  

 
Gambar 3.27 Sequence Diagram Add Co-Chief Relationship 

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadCoChiefLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi Co-
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Chief pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil 

getOrgHistoryCoChief milik Web Model Loader untuk mengambil data log relasi 

Co-Chief dan mengubah data tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke 

OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Add Co-Chief Relationship dapat 

dilihat pada Gambar 3.27. 

Ketika pengguna ingin melakukan perubahan data pada relasi co-chief 

tertentu, OrgMenu View akan memanggil function loadRelationshipManagerData 

milik Web Controller dengan parameter idRelationship untuk mengambil data 

relasi berdasarkan Id Relasi yang diterima. Ketika data parameter diterima, Web 

Controller akan memanggil function getRelationshipManagerData milik Web 

Model Loader dengan parameter idRelationship. Data yang diterima dari Web 

Model Loader akan diubah dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke OrgMenu View 

untuk ditampilkan pada form. 

Ketika form di-submit, OrgMenu View akan memanggil function 

processEditCoChiefRelation dengan data pada form yang terdiri dari idRelationship, 

idOrg, idPosition, startDate, dan endDate sebagai parameter. Web Controller akan 

melakukan beberapa validasi terhadap form data yaitu sebagai berikut. 

1. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif organisasi 

dengan function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, 

endDate, dan idOrganization.  

2. Validasi startDate, dan endDate berada diluar dari tanggal aktif position dengan 

function validateActiveDateObject dengan parameter startDate, endDate, dan 

idPosition.  

Rancang bangun modul..., Oktavius Wiguna, FTI UMN, 2019



83 

 

3. Validasi relasi chief (012) dimana position menjadi chief (A) yang aktif pada 

range startDate, dan endDate dengan function validateExistingRelationship 

dengan parameter idPosition, startDate, endDate, typeRelationship diisi 012, 

typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi idRelationship input yang 

merupakan relasi pengecualian. 

4. Validasi relasi co-chief (Z12) dimana position menjadi co-chief (A) yang aktif 

pada range startDate, dan endDate dengan function 

validateExistingRelationship dengan parameter idPosition, startDate, endDate, 

typeRelationship diisi Z12, typeOrientation diisi A, dan idRelationship diisi 

idRelationship input yang merupakan relasi pengecualian. 

Apabila salah satu diantara function validasi memberikan flag ERROR, 

maka Web Controller akan membuat pesan error dengan createMessageError. 

Ketika validasi memberikan flag SUCCESS, maka Web Controller akan 

memanggil function updateRelationship dengan parameter startDate, endDate, dan 

idRelationship milik Web Model Modifier, lalu membuat pesan SUCCESS dengan 

createMessageSuccess. Pesan yang akan dikirimkan ke OrgMenu View akan diubah 

dalam bentuk JSON.  

Ketika OrgMenu View notifikasi pesan SUCCESS, maka ketika notifikasi 

ditutup, OrgMenu View akan memanggil loadCoChiefLogById dengan parameter 

idOrganization milik Web Controller untuk melakukan update data log relasi Co-

Chief pada OrgMenu View. Web Controller akan memanggil 

getOrgHistoryCoChief milik Web Model Loader untuk mengambil data log relasi 

Co-Chief dan mengubah data tersebut dalam bentuk JSON dan dikirimkan ke 
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OrgMenu View. Sequence Diagram kegiatan Edit Co-Chief Relationship dapat 

dilihat pada Gambar 3.28. 

 
Gambar 3.28 Sequence Diagram Edit Co-Chief Relationship 

Setiap penambahan maupun perubahan data pada HR Platform, terdapat 

validasi yang harus dilewati. Terdapat 3 bentuk validasi yang dapat digunakan yang 

akan dijelaskan. 
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Ketika melakukan aktivitas Edit Organization Base Data terdapat validasi 

terhadap tanggal akhir yang telah diterima dari Web View dengan menggunakan 

function validateEndDateObject dengan parameter idOrg, dan endDate yang baru.  

Web Model Validator akan memanggil function getExistingRelationship 

milik Web Model Loader dengan parameter yang berbeda untuk mencari apakah 

relasi setelah tanggal endDate yang dimasukkan. Parameter yang berubah diinput 

sesuai relasi seperti relasi dimana organisasi merupakan child organiasasi lain (002, 

A), organisasi merupakan parent organiasasi lain (002,B), organisasi memiliki 

posisi yang menempel (003, A), organisasi memiliki chief yang masih aktif (012, 

B), dan organisasi memiliki co-chief yang masih aktif (Z12, B).  

Apabila terdapat relasi yang berada setelah endDate, Web Model Validator 

akan memberikan validStatus Error dengan pesan error bawha terdapat relasi yang 

aktif setelah tanggal endDate melalui function setValidStatus(ERROR, 

EXIST_RELATIOSNHIP) dimana EXIST_RELATIONSHIP berisi data relasi 

aktif pada tanggal yang diterima. Apabila tidak ada relasi yang aktif, maka 

validStatus akan diisi dengan SUCCESS dan endDate dapat  di-update ke database 

melalui function setValidStatus(SUCCESS, 0) dimana 0 menandakan bahwa tidak 

ada data error yang dikirimkan. Sequence Diagram kegiatan Validate End Date 

Object dapat dilihat pada Gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 Sequence Diagram Validate End Date Object 

Ketika melakukan kegiatan penambahan relasi, dan perubahan data relasi 

yang ada, terdapat validasi untuk melakukan pengecekan apakah tanggal diluar 

tanggal aktif organisasi dengan menggunakan function validateActiveDateObject 

dengan parameter idObject, startDate, dan endDate yang akan dimasukkan ke 

database. 

Web Model Validator akan memanggil getObjectActiveDate milik Web 

Model Loader untuk mendapatkan tanggal aktif awal dan akhir dari object. Ketika 

tanggal aktif awal organisasi lebih awal dari startDate, dan tanggal aktif akhir 
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organisasi lebih tua dari endDate, maka validStatus akan diisi dengan SUCCESS 

melalui function setValidStatus(SUCCESS, 0) dimana 0 menandakan bahwa tidak 

ada data error yang dikirimkan. Apabila tidak memenuhi kriteria, maka Web Model 

Validator akan memberikan validStatus diisi ERROR melalui function 

setValidStatus(ERROR, EXCEED_DATE) dimana EXCEED_DATE merupakan 

data error yang akan ditampilkan pada notifikasi. Sequence Diagram kegiatan 

Validate Active Date Object dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

 
Gambar 3.30 Sequence Diagram Validate Active Date Object 

Selain validasi untuk melakukan pengecekan apakah tanggal diluar tanggal 

aktif organisasi dengan menggunakan function validateActiveDateObject, terdapat 

validasi mengecek apakah sebuah relasi bertabrakan dengan relasi yang sama 

melalui function validateExistingRelationship. Validasi diawali dengan 

pengecekan idRelationship yang diberikan. Apabila idRelationship bukan 0, maka 

validator akan mencari idRelationship dengan typeOrientation A, dan 

typeOrientation B dengan megambil data dengan getDataRelationship, lalu mencari 

kedua relasi berdasarkan data yang didapatkan dengan getIdRelationA, dan 
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getIdRelationB. Apabila idRelation yang dimasukkan 0, maka idRelationA dan 

idRelationB diubah menjadi 0.  

Setelah data idRelationA, dan idRelationB didapatkan, validator akan 

memanggil beberapa function validasi untuk mengecek apakah terdapat relasi yang 

aktif setelah startDate melalui function validateStartDateRelation, terdapat relasi 

yang aktif sebelum endDate melalui function validateEndDateRelation, dan 

terdapat relasi yang berada diantara startDate, dan endDate melalui function 

valdiateIntersectDateRelation. 

Apabila terdapat salah satu dari function validate memberikan data relasi, 

maka Web Model Validator akan memberikan validStatus Error dengan pesan 

error bawha terdapat relasi yang aktif melalui function setValidStatus(ERROR, 

EXIST_RELATIONSHIP) dimana EXIST_RELATIONSHIP berisi data relasi 

yang bertabrakan. Apabila tidak ditemukan relasi, maka validStatus akan diisi 

dengan SUCCESS melalui function setValidStatus(SUCCESS, 0) dimana 0 

menandakan tidak ada data error yang erlu dikirimkan. Sequence Diagram kegiatan 

Validate Existing Relationship dapat dilihat pada Gambar 3.31. 
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Gambar 3.31 Sequence Diagram Validate Existing Relationship 

Ketika pengguna ingin menamabahkan organisasi baru, Menu View akan 

memanggil function loadNewOrganizationForm dengan parameter userToken. 

Web Controller yang menerima userToken akan mengambil idSystem berdasarkan 

userToken dengan function getPersonDataByToken. Setelah mendapatkan 

idSystem, Web Controller akan mengambil data company dengan function 

loadCompanyAvailable, dan tingkat organisasi dengan function loadOrgLevel. 

Setelah kedua data tersebut diterima, Web Controller akan mengirimkan data 

tersebut ke Main View sehingga Main View dapat memperbarui form dan 

ditampilkan.  
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Ketika tanggal awal dan tingkat organisasi telah diisi, maka Main View akan 

memanggil function loadParentAvailableNewOrg dari Web Controller dengan 

parameter startDate sebagai tanggal awal, rankOrg sebagai tingkat organisasi. Web 

Controller yang menerima data, akan mengambil seluruh organisasi dengan tingkat 

yang lebih tinggi dari rankOrg, dan aktif pada tanggal startDate. Data organisasi 

akan dikirimkan ke Main View untuk ditampilkan pada form sehingga dapat dipilih. 

Ketika semua input form telah diisi dan form telah di-submit, Main View 

akan memanggil function processAddNewOrganization milik Web Controller 

dengan parameter yaitu seluruh input form, dan userToken. Web Controller yang 

menerima akan melakukan validasi terhadap seluruh input form yang diterima 

dengan function validateNewOrganizationData.  

Apabila hasil validasi yang diterima adalah ERROR, maka Web Controller 

akan membuat notifikasi error dengan function createErrorMessage. Apabila hasil 

validasi berupa SUCCESS, maka Web Controller akan memanggil function 

addNewOrganization dengan parameter yaitu input form yang diterima, dan 

idSystem, lalu membuat notifikasi berhasil function createSuccessMessage. Setelah 

notifikasi berhasil dibuat akan dikirimkan ke Main View. Sequence Diagram 

kegiatan Create New Organization dapat dilihat pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 Sequence Diagram Create New Organization 

3.4.4 Class Diagram 

Class Diagram terdiri dari 6 class utama yang terdiri dari 2 class view untuk 

mengatur tampilan, 1 class controller untuk mengatur logic yang ada pada HR 

Platform, dan 3 class model yang mengambil data dari database. 2 class view terdiri 

dari MainView untuk mengatur tampilan utama dan OrgMenuView untuk mengatur 

tampilan detail organisasi. 3 class model terdiri dari Web Model Loader untuk 

mengambil data, Web Model Validator untuk melakukan pengecekan apakah data 

yang diinput tidak merusak database, dan Web Model Modifier untuk merubah 

maupun menambahkan data ke dalam database.  

Class-class yang ada memiliki hubungan relasi association yang 

menyatakan keterkaitan antara kedua class. OrgMenuView memiliki relasi 
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composite terhadap MainView dimana OrgMenuView akan terpanggil apabila 

function loadOrganizationMenu pada MainView dijalankan. Class Diagram untuk 

HR Paltform modul Organizational Management dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

 
Gambar 3.33 Class Diagram Modul Organizational Management 

3.4.5 Entity Relational Diagram 

Database dari website ini menggunakan MS SQL yang terdiri dari 7 Tabel 

utama yaitu data_system, data_login, object_general, data_object_organization, 

data_company_code, data_relationship, dan info_short_code. Terdapat beberapa 

Tabel yang tidak ditambahkan karena tidak ada relasi dengan Tabel lainnya, dan 

hanya digunakan untuk membantu tim pengembang, dan menambah tingkat 

keamanan akses HR Platform. Rancangan ERD dapat dilihat pada Gambar 3.34. 
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Gambar 3.34 ERD Modul Organizational Management 

Tabel data_system digunakan untuk menyimpan data dari Sistem HR yang 

terdaftar pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel data_system 

No. Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idSystem bigint 1 tidak Primary key dan auto 

increment 

2 startDate date 1 tidak Tanggal awal aktif sistem 

3 endDate date 1 tidak Tanggal akhir aktif sistem 

4 nameSystem varchar 255 tidak Nama lengkap dari Sistem 

HR 

5 codeSystem varchar 10 tidak Kode yang digunakan untuk 

mengakses Sistem HR 

Tabel object_general digunakan untuk menyimpan data semua objek yang 

ada pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel object_general 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idObject bigint 1 tidak Primary key dan auto 

increment 

2 startDate date 1 tidak Tanggal awal aktif objek 

3 endDate date 1 tidak Tanggal akhir aktif objek 

4 nameObject varchar 255 tidak Nama objek 

5 typeObject varchar 10 tidak Jenis Objek  

6 lastUpdateDate date 1 ya Tanggal object terkahir  

di-update. 

7 lastUpdateUser bigint 1 ya Foreign Key terhadap 

idObject Tabel 

object_general 

8 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key terhadap 

idSystem Tabel 

data_system 

9 idCompanyCode bigint 1 tidak Foreign Key terhadap 

idCompanyCode Tabel 

data_system 

Tabel data_company_code digunakan untuk menyimpan data perusahaan 

yang ada dalam Sistem HR pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel data_company_code 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idCompanyCode bigint 1 tidak Primary key dan 

auto increment 

2 nameCompany varchar 255 tidak nama perusahan 

3 shortCompanyCode varchar 10 tidak kode perusahaan 

4 npwp varchar 255 tidak NPWP perusahaan 

5 kpp varchar 255 tidak KPP perusahaan 

6 address varchar 255 tidak Lokasi perusahaan 

7 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idSystem 

Tabel data_system 
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Tabel data_object_organization digunakan untuk menyimpan data spesifik 

untuk objek organisasi pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel data_object_organization 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idObject bigint 1 tidak Primary key dan 

Foreign key dari 

idObject pada Tabel 

object_general 

2 idShortCode bigint 1 tidak Foreign key dari 

idShortCode pada 

Tabel 

info_short_code 

Tabel info_short_code digunakan untuk menyimpan data tingkatan 

organisasi setiap Sistem HR pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel info_short_code 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idShortCode bigint 1 tidak Primary key dan 

auto increment 

2 shortCode varchar 100 tidak Singkatan untuk 

tingkat organisasi 

3 nameShortCode varchar 255 tidak Nama tingkat 

organisasi 

4 rankLevel integer 1 tidak tingkat pada Sistem 

HR 

5 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idSystem 

Tabel data_system 

Tabel data_relationship digunakan untuk menyimpan data relasi antar objek 

pada HR Platfom. Struktur Tabel dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel data_Relationship 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

1 idRelationship bigint 1 tidak Primary key dan 

auto increment 

2 startDate date 1 tidak Tanggal awal aktif 

relasi 

3 endDate date 1 tidak Tanggal akhir aktif 

relasi 

4 typeRelationship varchar 10 tidak Jenis relasi antar 

objek 

5 typeOrientation varchar 1 tidak Orientasi dari relasi 

(A/B) 

6 idObjectSource bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idObject 

Tabel 

object_general 

7 idObjectTarget bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idObject 

Tabel 

object_general 

8 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idSystem 

Tabel data_system 

8 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idSystem 

Tabel data_system 

Tabel data_login digunakan untuk menyimpan data user pada HR Platfom. 

Struktur Tabel dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel data_login 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Null Keterangan 

1 idLogin bigint 1 tidak Pimary Key dan 

Auto Increment 

2 username varchar 255 tidak username unuk 

login ke HR 

Platform 

3 password varchar 255 tidak password yang 

telah dihash unuk 

login ke HR 

Platform 
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Tabel 3.7 Struktur Tabel data_login (lanjutan) 

No. Nama Kolom Tipe 

Data 

Panjang Null Keterangan 

4 email varchar 255 tidak email untuk dapat 

dikontak dari pihak 

HR Platform. 

5 phoneNumber integer 1 tidak nomor telepon 

untuk dapat 

dikontak dari pihak 

HR Platform 

6 tokenLogin varchar 255 tidak token yang 

digunakan HR 

Platform untuk 

kemanan sistem. 

7 idSystem bigint 1 tidak Foreign Key 

terhadap idSystem 

Tabel data_system 

 

3.4.6 Rancangan Antarmuka 

Ketika HR User membuka halaman Organizational Management pertama 

kali, maka akan muncul seperti pada Gambar 3.35. Terdapat 2 hal yang dapat 

dilakukan HR User pada halaman pertama, yaitu menambah organisasi baru, dan 

generate tree organisasi berdasarkan tanggal. Pada bagian atas, terdapat form untuk 

melakukan aktivitas Generate Organization Tree pada Gambar 3.3 dan bagian 

bawah halaman terdapat tombol Create Organization. Ketika tombol Create 

Organization dipilih, maka akan muncul form seperti pada Gambar 3.36. Form 

yang muncul akan digunakan HR User untuk melakukan aktivitas Create New 

Organization seperti gambar Gambar 3.16. 
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Gambar 3.35 Rancangan Antar Muka Halaman Utama 

 
Gambar 3.36 Rancangan Antar Muka Add Organization Form 

Ketika tanggal pada form diisi, dan tombol Generate Organization Tree 

dipilih, maka sistem akan melakukan aktivitas Generate Organization Tree pada 

Gambar 3.8. Ketika data organisasi diterima, maka website akan menampilkan data 

dalam bentuk tree seperti pada Gambar 3.37. 
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Gambar 3.37 Rancangan Antar Muka Halaman Utama Dengan Tree 

Ketika salah satu kotak dari Organization dipilih, maka akan muncul menu 

detail organisasi dengan menggunakan aktivitas Load Organization Detail. 

Terdapat 3 bagian utama dalam Organization Menu. Berikut merupakan penjelasan 

dari setiap bagian. 

Tab Organization merupakan bagian pertama dari Organization Menu. 

Terdapat 3 hal yang dapat diatur dalam Tab Organization, yaitu data dasar 

organisasi, data relasi parent dengan organisasi, dan data relasi child dengan 

organisasi. Tampilan pada data dasar organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.38.  
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Gambar 3.38 Rancangan Antar Muka Detail Organization 

Data relasi parent dengan organisasi akan ditampilkan dalam bentuk tabel 

seperti pada Gambar 3.39. Ketika tombol Add Parent atau tombol pada kolom 

action dipilih, maka akan muncul form dibawah tabel yang dapat ditutup seperti 

pada Gambar 3.40. Form digunakan untuk melakukan aktivitas Add Parent 

Relationship pada Gambar 3.6, dan aktivitas Edit Parent Relationship pada Gambar 

3.7. 

 
Gambar 3.39 Rancangan Antar Muka Parent Data 
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Gambar 3.40 Rancangan Antar Muka Parent Data Form Terbuka 

Data relasi child dengan organisasi akan ditampilkan dalam bentuk tabel 

seperti pada Gambar 3.41. Ketika tombol Add Child, maka akan muncul form 

dibawah Tabel yang dapat ditutup seperti pada Gambar 3.42. Form digunakan 

untuk melakukan aktivitas Add Child Relationship pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.41 Rancangan Antar Muka Child Data 
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Gambar 3.42 Rancangan Antar Muka Child Data Form Terbuka 

Tab Position merupakan bagian untuk mengatur relasi posisi yang ada pada 

organisasi seperti pada Gambar 3.43. Ketika tombol Add Position maupun tombol 

pada kolom action dipilih, maka akan muncul form seperti pada Gambar 3.44. Form 

digunakan untuk melakukan aktivitas Add Position Relationship pada Gambar 3.9, 

dan aktivitas Edit Position Relationship pada Gambar 3.10. 

 
 Gambar 3.43 Rancangan Antar Muka Position Data 
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Gambar 3.44 Rancangan Antar Muka Position Data Form Terbuka 

Tab Management merupakan bagian terakhir dari Organization Menu berisi 

pengaturan chief dan co-chief dari organisasi. Data relasi chief dengan organisasi 

akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti pada Gambar 3.45. Ketika tombol Add 

Chief atau tombol pada kolom action dipilih, maka akan muncul form dibawah tabel 

yang dapat ditutup seperti pada Gambar 3.46. Form digunakan untuk melakukan 

aktivitas Add Chief Relationship pada Gambar 3.11, dan aktivitas Edit Chief 

Relationship pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.45 Rancangan Antar Muka Chief Data 

 
Gambar 3.46 Rancangan Antar Muka Chief Data Form Terbuka 

Data relasi co-chief dengan organisasi akan ditampilkan dalam bentuk tabel 

seperti pada Gambar 3.47. Ketika tombol Add Co-Chief atau tombol pada kolom 

action dipilih, maka akan muncul form dibawah tabel yang dapat ditutup seperti 

pada Gambar 3.48. Form digunakan untuk melakukan aktivitas Add Co-Chief 

Relationship pada Gambar 3.13, dan aktivitas Edit Co-Chief Relationship pada 

Gambar 3.14. 
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Gambar 3.47 Rancangan Antar Muka Co-Chief Data 

 
Gambar 3.48 Rancangan Antar Muka Co-Chief Data Form Terbuka 
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