
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



23 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam membuat sistem informasi HR Platform 

merupakan studi kasus berdasarkan perusahaan  Kompas Gramedia sehingga 

dibutuhkan dokumentasi yang jelas dalam melakukan penelitian. Agar dapat 

memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga didapatkan gambaran tentang proses 

penelitian, maka tahapan-tahapan berikut dilakukan berdasarkan teori Design 

Science Research Methodology (DSRM) seperti pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1.  Roadmap Penelitian 

Inisiasi yang dilakukan dalam penelitian ini berbasis Design and 

developement-centered  karena sudah terdapat sistem yang sudah dipakai oleh 

Kompas Gramedia yaitu SAP-HCM dan relevan terhadap sistem yang akan dibuat 

sehingga proses dimulai dari activity 3. 

a. Activity 1: Identify Problem and Motivation 

Tahapan awal dalam penelitian ini adalah untuk mendefinisikan 

permasalahan penelitian dan menetapkan solusi dari permasalahan. Wawancara 
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dilakukan dengan pihak Kompas Gramedia untuk mendapatkan alasan mengapa 

sistem ini perlu untuk dibangun. 

b. Activity 2: Define Objectives of a Solution 

Pada tahap ini keperluan klien dijabarkan untuk mendapatkan objektif 

sebagai acuan dalam pembangunan sistem. Wawancara juga menjadi peran penting 

dalam menggali keperluan pihak Kompas Gramedia. 

c. Activity 3: Design and Development 

Pada tahap ini sistem mulai dirancang sesuai dengan keperluan yang sudah 

ditentukan pada tahap sebelumnya. Pembuatan diagram seperti use case diagram, 

sequence diagram, dan entity relation diagram dapat membantu dalam proses 

perancangan. Setelah seluruh diagram telah selesai dirancang, kemudian 

dilanjutkan dengan proses pembangunan sistem dengan melakukan coding sesuai 

dengan diagram. Pembangunan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework CodeIgniter. Tampilan dibantu menggunakan framework yang sudah 

disediakan pihak perusahaan. Database penyimpanan untuk data dari sistem 

informasi disimpan menggunakan Microsoft SQL Server. Model pengembangan 

yang dilakukan menggunakan proses model spiral. 

d. Activity 4: Demonstration 

Pada tahap ini sistem yang telah dibuat akan ditunjukkan ke pihak Kompas 

Gramedia dengan cara melakukan rapat mingguan. Setiap rapat mingguan akan 

dibuatkan notulen rapat yang berisikan keputusan-keputusan tentang kekurangan 

sistem atau revisi keperluan sistem. Selain  

e. Activity 5: Evaluation 
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Setelah sistem telah selesai dirancang dan dibangun, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan formal inspection untuk mengevaluasi apakah program 

sudah memenuhi requirement. Formal inspection dibuat berdasarkan notulen 

rapat yang berisikan keputusan-keputusan tentang kekurangan sistem atau 

revisi keperluan sistem. 

f. Activity 6: Communication 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari 

penelitian yang telah dilalui mulai dari hasil wawancara, notulen-notulen rapat yang 

sudah ditandatangani, diagram-diagram yang telah dirancang serta source code dari 

sistem yang telah selesai dibangun. Hasil dari dokumentasi kemudian akan disusun 

menjadi sebuah karya tugas akhir skripsi yang dapat dipublikasikan untuk 

penelitian lebih lanjut dengan tema atau konsep yang bersangkutan. 

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Penelitian yang dilakukan dalam menggunakan model pengembangan spiral 

dalam pengembangan website karena requirement awal dari tim HRIS Kompas 

Gramedia tidak lengkap dan belum memiliki gambaran website secara utuh. Model 

pengembangan spiral memungkinkan untuk membangun website secara progresif 

dengan melakukan iterasi hingga mendapatkan requirement secara utuh dan sesuai 

dengan keinginan tim HRIS Kompas Gramedia. 

Iterasi pertama pada proses model spiral merupakan tahapan inisiasi pada 

metode penelitian DSRM untuk mendefinisikan dan merumuskan masalah sebagai 

landasan pengembangan sistem berikutnya. Setiap iterasi dalam proses model spiral 

meliputi beberapa tahapan, yaitu  

a. Communication  
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Pada tahap communication, requirement dari tim HRIS dikumpulkan dan 

dicatat dalam notulen rapat mingguan. 

b. Planning  

Pada tahap planning, dilakukan penjadwalan dan analisa masalah agar pada 

rapat mingguan berikutnya dapat memenuhi requirement yang diberikan.  

c. Modeling 

Pada tahap modelling, dilakukan perancangan dalam bentuk diagram unified 

modeling language (UML) dan rancangan user interface agar supervisor dapat 

melihat gambaran perubahan yang akan dilakukan. 

d. Construction 

Pada tahap construction, dilakukan proses coding seperti pembuatan query, 

pembuatan model, view, dan controller dari perubahan yang sudah ditetapkan. 

e. Deployment 

Pada tahap deployment, hasil perubahan pada aplikasi ditunjukkan pada 

rapat mingguan untuk mendapatkan umpan balik dari tim HRIS Kompas Gramedia. 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 18 Januari 2019 hingga 28 Mei 2019, 

dalam kurun waktu tersebut dilakukan 10 kali rapat mingguan, formal inspection 

dari setiap rapat dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan notulen untuk setiap rapat dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

Tabel 3.1. Jadwal Formal Inspection 

No Tanggal Tema Mulai Selesai 

1 18-01-2019 Pengenalan Proyek HR 

Platform  

13:30 17:00 

2 21-01-2019 Desain Awal HR Platform 13:30 17:00 

3 01-02-2019 Evaluasi Tabel General,  

Penentuan Tabel Infotype 

15:00 17:00 
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Tabel 3.1. Jadwal Formal Inspection (lanjutan) 

4 20-02-2019 Evaluasi UI Form Hiring,  

Evaluasi Tabel Infotype,  

Penambahan Configuration 

14:00 17:00 

5 12-03-2019 Evaluasi UI Configuration,  

Evaluasi Tabel Master Data 

13:00 16:00 

6 20-03-2019 Perubahan UI Configuration,  

Evaluasi Struktur Tabel 

Pipeline 

13:45 15:45 

7 05-04-2019 Evaluasi UI Transaction,  

Evaluasi Tabel Transaction 

14:00 16:00 

8 15-04-2019 Integrasi Action 14:00 15:30 

9 20-05-2019 Evaluasi Form Transaction 9:00 10:20 

10 28-05-2019 Integrasi Database Master 

Data,  

Evaluasi Tabel Action Task,  

Evaluasi UI 

13:30 17:00 

 

Berdasarkan formal inspection, iterasi spiral dibagi menjadi 5 iterasi 

berdasarkan tahapan communication, planning, modeling, dan consctruction. 

a. Iterasi 1 (18 Januari 2019 - 1 Februari 2019) 

- Communication 

1. HR Platform berbasis website namun menggunakan konsep ajax untuk 

memudahkan konversi menjadi aplikasi mobile 

2. Framework yang digunakan menggunakan Code Igniter dengan 

template front-end yang telah disediakan 

3. HR Platform modul Personnel Administration dibangun berdasarkan 

modul PA yang ada pada SAP-HCM (software manajemen HR milik 

SAP) 

4. Struktur tabel diusahakan menggunakan konsep SAP pada SAP-HCM 

5. Setiap sistem yang terdaftar dalam HR Platform akan menggunakan 

database yang sama 
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6. Modul Personnel Administration menyimpan data saat proses 

penerimaan, pemberhentian, perubahan data karyawan, dan 

perpindahan jabatan 

- Planning 

1. Karena SAP-HCM memiliki konsep objek general dimana organisasi, 

posisi, dan orang disimpan dalam suatu tabel general, maka diperlukan 

tabel object general yang menyimpan seluruh objek dalam sistem. 

Untuk menyimpan hubungan antar objek, maka diperlukan tabel relasi. 

Pembuatan konsep dan struktur tabel objek general dan relasi 

diperkirakan memakan waktu 1 minggu 

2. Karena setiap tabel pada SAP-HCM memiliki konsep start date dan end 

date untuk memudahkan pencarian data aktif pada interval waktu 

tertentu, dan dapat di-tracing kapan dan siapa yang memasukkan atau 

mengubah data. Maka setiap tabel infotype akan diberikan kolom 

tambahan, yaitu start date dan end date 

3. Agar informasi dari setiap tabel dapat dibedakkan untuk setiap sistem 

yang terdaftar, maka setiap tabel yang dibuat akan ditambahkan kolom 

id_system dan akan dibuat tabel daftar sistem. Pembuatan konsep dan 

struktur tabel daftar sistem diperkirakan memakan waktu 1 minggu 

- Modeling 

1. Penambahan kegiatan login pada use case diagram seperti pada Gambar 

3.2 

2. Pembuatan struktur tabel tb_data_login (Tabel 3.2) 

3. Pembuatan struktur tabel tb_data_system (Tabel 3.3) 
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4. Pembuatan struktur tabel tb_object_general (Tabel 3.4) 

5. Pembuatan struktur tabel tb_data_relationship (Tabel 3.5) 

6. Penambahan tabel tb_data_login, tb_data_system, tb_object_general, 

dan tb_data_relationship pada entity relationship diagram (Gambar 

3.37) 

7. Pembuatan activity diagram login (Gambar 3.3) 

8. Pembuatan activity diagram validate token (Gambar 3.20) 

9. Pembuatan sequence diagram login (Gambar 3.21) 

10. Pembuatan rancangan tampilan halaman login (Gambar 3.38) 

b. Iterasi-2 (1 Februari 2019 - 20 Februari 2019) 

- Communication 

1. Menggunakan konsep infotype mengikuti sistem SAP-HCM 

2. Struktur tabel-tabel infotype menggunakan kolom-kolom pada SAP-

HCM 

- Planning 

1. Agar sesuai dengan modul PA pada SAP-HCM yang menggunakan 

konsep infotype untuk menyimpan informasi karyawan, maka setiap 

infotype akan dibuatkan tabel masing-masing 

2. Karena jumlah infotype yang sangat banyak, maka prioritas infotype 

yang dikerjakan adalah infotype yang dipakai untuk penerimaan 

karyawan, pemberhentian karyawan, dan yang berhubungan dengan 

modul Organizational Management, maka tabel infotype yang dibuat 

adalah action, organizational assignment, personal data, monitoring of 
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task, communication, dan planned working time. Pembuatan struktur 

tabel untuk setiap infotype diperkirakan memakan waktu 2 minggu 

3. Tidak seluruh kolom digunakan pada SAP-HCM berdasarkan 

pengalaman pada Kompas Gramedia, sehingga kolom infotype akan 

disesuaikan dengan kebutuhan 

- Modeling 

1. Pembuatan struktur tabel tb_pa_mr_infotype (Tabel 3.6) 

2. Pembuatan struktur tabel infotype tb_action (Tabel 3.24) 

3. Pembuatan struktur tabel infotype tb_organizational_assignment (Tabel 

3.25) 

4. Pembuatan struktur tabel infotype tb_personal_data (Tabel 3.26) 

5. Pembuatan struktur tabel infotype tb_monitoring_of_task (Tabel 3.27) 

6. Pembuatan struktur tabel infotype tb_communication (Tabel 3.28) 

7. Pembuatan struktur tabel infotype tb_planned_working_time (Tabel 

3.29) 

8. Penambahan tabel tb_pa_mr_infotype, tb_action, 

tb_organizational_assignment, tb_personal_data , 

tb_monitoring_of_task, tb_communication,  dan 

tb_planned_working_time pada entity relationship diagram (Gambar 

3.37) 

9. Pembuatan rancangan tampilan form infotype action (Gambar 3.45) 

10. Pembuatan rancangan tampilan form infotype organizational 

assignment (Gambar 3.46) 

11. Pembuatan rancangan tampilan modal position (Gambar 3.47) 
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12. Pembuatan rancangan tampilan form infotype personal data (Gambar 

3.48) 

13. Pembuatan rancangan tampilan form infotype monitoring of task 

(Gambar 3.49) 

14. Pembuatan rancangan tampilan form infotype communication (Gambar 

3.50) 

15. Pembuatan rancangan tampilan form infotype planned working time 

(Gambar 3.51) 

- Construction 

1. Pembuatan UI setiap form infotype pada proses penerimaan karyawan 

c. Iterasi-3 (20 Februari 2019 - 20 Maret 2019) 

- Communication 

1. Setiap sistem yang terdaftar dalam HR Platform memiliki data master 

yang berbeda-beda untuk pengisian informasi pada form infotype 

2. Setiap tabel master data memudahkan user untuk melakukan pencarian 

data 

3. Setiap action dalam modul Personnel Administration diinput secara 

dinamis oleh setiap sistem yang terdaftar dalam HR Platform 

4. Setiap sistem dapat memiliki langkah infotype yang berbeda-beda 

dalam melakukan suatu action 

- Planning 

1. Ditambahkan menu konfigurasi untuk melakukan input master data 

yang dibagi berdasarkan jenis infotype 
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2. Untuk menyimpan setiap master data, maka akan disimpan dalam tabel 

master data dengan kolom id_system. Pembuatan konsep dan struktur 

tabel master data diperkirakan memakan waktu 2 minggu 

3. Untuk memudahkan pencarian data, maka setiap tabel akan 

menggunakan plugin DataTable karena memiliki kolom pencarian dan 

pagination yang baik 

4. Diperlukan tabel untuk menyimpan action yang diinput user, selain itu 

diperlukan tabel untuk menyimpan langkah infotype pada suatu action 

agar urutan infotype dinamis (pipeline). Pembuatan konsep dan struktur 

tabel action dan pipeline diperkirakan memakan waktu 2 minggu 

- Modeling 

1. Penambahan kegiatan add action, add action pipeline, edit action 

pipeline, delete action pipeline, delete action, create master data, edit 

master data, dan delete master data pada use case diagram (Gambar 

3.2) 

2. Pembuatan struktur tabel tb_pa_mr_action_type (Tabel 3.6) 

3. Pembuatan struktur tabel tb_pa_action_infotype_pipeline (Tabel 3.7) 

4. Pembuatan struktur tabel tb_pa_mr_reason_for_action (Tabel 3.9) 

5. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_employee_sub_group 

(Tabel 3.10) 

6. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_processing_indicator 

(Tabel 3.11) 

7. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_task_type (Tabel 3.12) 
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8. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_country_of_birth 

(Tabel 3.13) 

9. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_nationality (Tabel 

3.14) 

10. Pembuatan struktur tabel master data tb_pa_mr_religion (Tabel 3.15) 

11. Pembuatan struktur tabel master data tb_tm_mr_holiday (Tabel 3.16) 

12. Pembuatan struktur tabel master data tb_tm_mr_break (Tabel 3.17) 

13. Pembuatan struktur tabel master data 

tb_tm_mr_daily_working_schedule (Tabel 3.18) 

14. Pembuatan struktur tabel master data tb_tm_mr_work_schedule_rule 

(Tabel 3.19) 

15. Pembuatan struktur tabel tb_tm_wsr_dws_counter (Tabel 3.20) 

16. Penambahan tabel tb_pa_mr_action_type, 

tb_pa_action_infotype_pipeline, tb_pa_mr_reason_for_action, 

tb_pa_mr_employee_sub_group, tb_pa_mr_processing_indicator, 

tb_pa_mr_task_type, tb_pa_mr_country_of_birth, 

tb_pa_mr_nationality, tb_pa_mr_religion, tb_tm_mr_holiday, 

tb_tm_mr_break, tb_tm_mr_daily_working_schedule, 

tb_tm_mr_work_schedule_rule, dan tb_tm_wsr_dws_counter pada 

entity relationship diagram (Gambar 3.37) 

17. Pembuatan activity diagram add action (Gambar 3.4) 

18. Pembuatan activity diagram add action pipeline (Gambar 3.5) 

19. Pembuatan activity diagram edit action pipeline (Gambar 3.6) 

20. Pembuatan activity diagram delete action pipeline (Gambar 3.7) 
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21. Pembuatan activity diagram delete action (Gambar 3.8) 

22. Pembuatan activity diagram create master data (Gambar 3.9) 

23. Pembuatan activity diagram edit master data (Gambar 3.10) 

24. Pembuatan activity diagram delete master data (Gambar 3.11) 

25. Pembuatan sequence diagram add action (Gambar 3.22) 

26. Pembuatan sequence diagram add action pipeline (Gambar 3.23) 

27. Pembuatan sequence diagram edit action pipeline (Gambar 3.24) 

28. Pembuatan sequence diagram delete action pipeline (Gambar 3.25) 

29. Pembuatan sequence diagram delete action (Gambar 3.26) 

30. Pembuatan sequence diagram create master data (Gambar 3.27) 

31. Pembuatan sequence diagram edit master data (Gambar 3.28) 

32. Pembuatan sequence diagram delete master data (Gambar 3.29) 

33. Pembuatan rancangan tampilan halaman action (Gambar 3.39) 

34. Pembuatan rancangan tampilan halaman add action (Gambar 3.40) 

35. Pembuatan rancangan tampilan halaman add/edit action pipeline 

(Gambar 3.41) 

36. Pembuatan rancangan tampilan halaman master data (Gambar 3.53) 

37. Pembuatan rancangan tampilan halaman add/edit master data (Gambar 

3.54) 

- Construction 

1. Pembuatan UI untuk konfigurasi master data berisikan kumpulan tabel 

master data, dibagi berdasarkan infotype master data tersebut 

digunakan 

2. Pembuatan UI untuk melakukan action menjadi dinamis 
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d. Iterasi-4 (20 Maret 2019 - 15 April 2019) 

- Communication 

1. Setiap action yang dilakukan memiliki riwayat agar ketika action 

dibatalkan dapat dibuka kembali. 

- Planning 

1. Diperlukan tabel untuk menyimpan riwayat action yang dilakukan user 

(transaction). Pembuatan konsep dan struktur tabel diperkirakan 

memakan waktu 2 minggu 

2. Setiap action akan menggunakan struktur DataTable yang sama, dengan 

kolom dibagi menjadi 2 jenis kolom: kolom statis yang dimiliki seluruh 

action (NIK, Name, dan Status), kolom dinamis yang berbeda untuk 

setiap action, yaitu daftar pipeline infotype pada action tersebut 

(penamaan kolom disingkat agar tidak memakan tempat) 

- Modeling 

1. Pembuatan struktur tabel tb_pa_action_transaction (Tabel 3.21) 

2. Pembuatan struktur tabel tb_pa_action_transaction_list (Tabel 3.22) 

3. Pembuatan activity diagram create transaction (Gambar 3.12) 

4. Pembuatan activity diagram edit transaction (Gambar 3.13) 

5. Pembuatan activity diagram delete transaction (Gambar 3.14) 

6. Pembuatan activity diagram send temporary data (Gambar 3.15) 

7. Pembuatan activity diagram get temporary data (Gambar 3.16) 

8. Pembuatan activity diagram store data (Gambar 3.17) 

9. Pembuatan activity diagram action seed (Gambar 3.18) 

10. Pembuatan activity diagram transaction seed (Gambar 3.19) 
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11. Pembuatan sequence diagram create transaction (Gambar 3.30) 

12. Pembuatan sequence diagram edit transaction (Gambar 3.31) 

13. Pembuatan sequence diagram delete transaction (Gambar 3.32) 

14. Pembuatan sequence diagram send temporary data (Gambar 3.33) 

15. Pembuatan sequence diagram get temporary data (Gambar 3.34) 

16. Pembuatan sequence diagram store data (Gambar 3.35) 

17. Pembuatan rancangan tampilan halaman transaction (Gambar 3.42) 

18. Pembuatan rancangan tampilan halaman modal pipeline (Gambar 3.43) 

19. Pembuatan rancangan tampilan halaman add/edit transaction (Gambar 

3.44) 

20. Pembuatan rancangan tampilan halaman review (Gambar 3.52) 

- Construction 

1. Pembuatan UI untuk daftar transaction yang dilakukan user 

2. Integrasi database untuk master data action yang meliputi daftar action, 

action pipeline, dan action transaction 

e. Iterasi-5 (15 April 2019 - 28 Mei 2019) 

- Communication 

1. Action dapat memiliki task type tertentu sehingga tidak seluruh master 

data task type masuk ke dalam dropdown pada form infotype monitoring 

of task 

2. Kolom dinamis yang disingkat pada tabel transaction harus diberikan 

informasi nama lengkap infotype bersangkutan 

3. Data yang diinput pada suatu form infotype akan digunakan sebagai 

default value kolom form infotype lainnya: end date pada form infotype 
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action menjadi default value task date pada form infotype  monitorinf of 

task, nama organisasi dan posisi pada form infotype organizational 

assignment menjadi default value nama organisasi dan posisi pada form 

infotype monitoring of task 

4. Setiap perubahan pada tabel infotype dapat diketahui user yang 

melakukan perubahan 

- Planning 

1. Akan ditambahkan kolom lastUpdateUser pada setiap tabel infotype 

untuk mengetahui user yang melakukan perubahan data terakhir 

2. Diperlukan legenda pada tabel transaction agar user dapat mengetahui 

nama lengkap dari kolom dinamis suatu action 

3. Diperlukan tabel relasi tambahan untuk action dan task type untuk 

menciptakan dropdown task type tertentu pada suatu action 

- Modeling 

1. Pembuatan struktur tabel tb_pa_action_task (Tabel 3.8) 

2. Penambahan kolom lastUpdateUser pada tabel infotype tb_action 

(Tabel 3.24), tb_organizational_assignment (Tabel 3.25), 

tb_personal_data (Tabel 3.26), tb_monitoring_of_task (Tabel 3.27), 

tb_communication (Tabel 3.28), dan tb_planned_working_time (Tabel 

3.29) 

3. Perubahan rancangan tampilan halaman transaction (Gambar 3.42) 

untuk menampilkan legenda 

- Construction 

1. Integrasi CRUD untuk seluruh tabel master data pada menu konfigurasi 
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3.3 Perancangan Sistem 

 Penelitian ini dibuat dengan menggunakan basis website dengan framework 

CodeIgniter 2.2.6 dan menggunakan MSSQL untuk membangun database dari 

website. Untuk membuat website HR Platform dilakukan beberapa tahapan 

perancangan dimulai dari perancangan unified modeling language (UML) yang 

terdiri dari beberapa bagian meliputi use case, activity diagram, sequence diagram, 

dan class diagram. Setelah itu tahap perancangan dilanjutkan dengan pembuatan 

entity relationship diagram, perancangan kuesioner evaluasi, perancangan tampilan 

antarmuka. 

3.3.1  Use Case Diagram 

 Use case diagram untuk website ini memiliki 2 buah actor, yaitu karyawan HR 

dan admin HR. Kedua actor dapat melakukan login untuk membedakan sistem dari 

setiap pengguna yang melakukan login. Kegiatan add action dan delete action untuk 

penambahan dan penghapusan dapat dilakukan oleh admin HR. Istilah pipeline 

digunakan untuk menunjukkan urutan infotype pada suatu action. Admin HR dapat 

melakukan create, update, dan delete pipeline dari suatu action.  Setiap infotype 

memiliki kolom input yang memerlukan master data sehingga terdapat kegiatan 

create, update, dan delete master data yang dapat dilakukan oleh Admin HR.  

Karyawan HR dapat melakukan pembatalan dan menyimpan data sementara 

action yang sedang dilakukan, sehingga dapat dibuka kembali di lain waktu. Untuk 

memenuhi hal tersebut, maka dibuat istilah transaction, yaitu kumpulan data action 

sementara yang tersimpan di dalam database. Use case diagram secara lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Use Case Diagram 
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3.3.2  Activity Diagram 

 Terdapat 18 activity diagram dalam perancangan website untuk membuat 

sistem HRIS berdasarkan iterasi spiral yang sudah dilakukan. Activity diagram 

berguna untuk menjelaskan lebih lanjut alur yang terjadi di dalam use case. Berikut 

penjelasan untuk masing-masing diagram. 

 Proses login dimulai ketika pengguna melakukan pengisian form login, 

kemudian dilakukan pengecekan data pengguna. Jika data pengguna tidak 

ditemukan, maka akan dibuat error message, jika data pengguna ditemukan, maka 

akan dibuat success message dan token login pengguna akan diperbarui di dalam 

database untuk keamanan data pada saat proses kegiatan di dalam sistem. Token 

login pengguna kemudian disimpan di dalam local storage untuk divalidasi pada 

saat melakukan kegiatan dalam sistem. Activity diagram untuk login ditampilkan 

pada Gambar 3.3. 

 
 Gambar 3.3. Activity Diagram Login 
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 Setelah melakukan proses login, pengguna dapat melakukan penambahan 

action dengan mengisi form add action. Jika token valid, maka action akan dibuat 

sesuai dengan data yang diisi pada form add action. Setelah action terbuat 

kemudian pipeline infotype dari action tersebut akan dimasukkan berdasarkan 

kolom infotype list pada form add action. Jika pembuatan action dan pipeline 

infotype berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan success message dan 

sistem akan melakukan seed action agar perubahan dapat langsung dilihat oleh 

pengguna. Activity Diagram untuk Add Action ditampilkan pada Gambar 3.4. 

 
  Gambar 3.4. Activity Diagram Add Action 
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 Setelah melakukan penambahan action, pengguna dapat melakukan 

penambahan pipeline infotype pada action dengan  mengisi form add action 

pipeline. Untuk membuka form add action pipeline, sistem akan melakukan proses 

seed pipeline list dari action yang dipilih. Kemudian, pengguna akan mengirimkan 

pilihan infotype untuk ditambahkan pada pipeline action serta token yang ada pada 

local storage. Jika token valid, maka infotype akan ditambahkan pada pipeline 

action pilihan. Setelah berhasil menambahkan pipeline action, data pada action 

transaction kemudian ditambahkan agar daftar infotype pada action pipeline dan 

action transaction memiliki jumlah yang sama. Jika pembuatan action pipeline dan 

action transaction telah berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan 

success message dan sistem akan melakukan seed action pipeline agar perubahan 

dapat langsung dilihat oleh pengguna. Activity diagram untuk Add Action Pipeline 

ditampilkan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Activity Diagram Add Action Pipeline 

 Setelah melakukan penambahan pipeline action, pengguna dapat 

melakukan perubahan pipeline infotype pada action dengan membuat urutan baru. 

Sistem akan melakukan proses seed pipeline list dari action yang dipilih. 

Kemudian, pengguna akan mengirimkan urutan pipeline infotype baru serta token 

yang ada pada local storage. Jika token valid, maka pipeline infotype pada action 

pilihan akan dihapus. Setelah berhasil menghapus pipeline action, urutan pipeline 

action akan dimasukkan ke dalam database. Jika penghapusan action pipeline dan 

pembuatan action pipeline baru telah berhasil dilakukan, maka sistem akan 
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menunjukkan success message dan sistem akan melakukan seed action pipeline 

agar perubahan dapat langsung dilihat oleh pengguna. Activity diagram untuk Edit 

Action Pipeline ditampilkan pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6. Activity Diagram Edit Action Pipeline 

 Setelah melakukan penambahan pipeline action, pengguna dapat 

melakukan penghapusan pipeline infotype tertentu pada action. Sistem akan 

melakukan proses seed pipeline list dari action yang dipilih. Kemudian, pengguna 

akan mengirimkan pilihan infotype yang akan dihapus serta token yang ada pada 

local storage. Jika token valid, maka infotype pada action pilihan akan dihapus. 
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Jika penghapusan action pipeline telah berhasil dilakukan, maka sistem akan 

menunjukkan success message dan sistem akan melakukan seed action pipeline 

agar perubahan dapat langsung dilihat oleh pengguna. Activity diagram untuk 

Delete Action Pipeline ditampilkan pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7. Activity Diagram Delete Action Pipeline 

Setelah melakukan penambahan action, pengguna dapat melakukan 

penhapusan action. Sistem akan melakukan proses seed action. Kemudian, 

pengguna akan mengirimkan pilihan action serta token yang ada pada local storage. 

Jika token valid, maka action pilihan akan dihapus.  Jika penghapusan action 
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berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan success message dan sistem 

akan melakukan seed action agar perubahan dapat langsung dilihat oleh pengguna. 

Activity diagram untuk Delete Action ditampilkan pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8. Activity Diagram Delete Action 

 Setelah melakukan proses login, pengguna dapat melakukan penambahan 

master data dengan mengisi form create master data dan mengirim token yang ada 

pada local storage. Jika token valid, maka action akan dibuat sesuai dengan data 

yang diisi pada form create master data. Jika pembuatan master data berhasil 

dilakukan, maka sistem akan menunjukkan success message dan sistem akan 
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melakukan seed master data agar perubahan dapat langsung dilihat oleh pengguna. 

Activity diagram untuk Create Master Data ditampilkan pada Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9. Activity Diagram Create Master Data 

Setelah melakukan penambahan master data, pengguna dapat merubah 

informasi pada master data dengan mengisi form edit master data. Sistem akan 

melakukan proses seed master data, kemudian pengguna akan memilih master 

data. Setelah mengisi form edit master data, pengguna kemudian mengirim data 

perubahan informasi serta token yang ada pada local storage. Jika token valid, maka 

informasi master data akan diubah. Jika perubahan informasi master data telah 

berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan success message dan sistem 

akan melakukan seed master data agar perubahan dapat langsung dilihat oleh 

pengguna. Activity diagram untuk Edit Master Data ditampilkan pada Gambar 

3.10. 
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 Gambar 3.10. Activity Diagram Edit Master Data 

Setelah melakukan penambahan master data, pengguna dapat melakukan 

penghapusan master data. Sistem akan melakukan proses seed master data dan 

pengguna akan mengirimkan pilihan master data serta token yang ada pada local 

storage. Jika token valid, maka master data pilihan akan dihapus.  Jika penghapusan 

master data berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan success message 

dan sistem akan melakukan seed master data agar perubahan dapat langsung dilihat 
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oleh pengguna. Activity diagram untuk Delete Master Data ditampilkan pada 

Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11. Activity Diagram Delete Master Data 

 Setelah melakukan penambahan action, pengguna dapat melakukan action 

dengan urutan pipeline infotype yang sudah ditentukan. Setiap action yang 

dilakukan akan dibuatkan transaction agar dapat dibuka kembali di lain waktu. 

Pengguna akan memilih action, kemudian form infotype akan dimuat. Setelah 

pengguna mengisi form infotype, maka data sementara akan dikirimkan dan form 

infotype selanjutnya akan dimuat. Setelah mengisi seluruh form infotype, maka 

seluruh data sementara akan diambil dan diperlihatkan. Setelah pengguna 
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menyetujui seluruh data, maka data sementara akan disimpan. Activity diagram 

untuk Create Transaction ditampilkan pada Gambar 3.12. 

Setelah melakukan penambahan transaction, pengguna dapat membuka 

kembali transaction. Sistem akan melakukan seed transaction berdasarkan action 

yang dipilih pengguna. Setelah transaction terpilih, sistem akan memuat form 

infotype dengan data sementara yang telah terisi pada kolom form. Setelah 

pengguna mengisi form infotype, maka data sementara akan dikirimkan dan form 

infotype selanjutnya akan dimuat. Setelah mengisi seluruh form infotype, maka 

seluruh data sementara akan diambil dan diperlihatkan. Setelah pengguna 

menyetujui seluruh data, maka data sementara akan disimpan. Activity diagram 

untuk Edit Transaction ditampilkan pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.12. Activity Diagram Create Transaction 
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Gambar 3.13. Activity Diagram Edit Transaction 

Pengguna dapat menghapus transaction yang telah dibuat sebelumnya. 

Sistem akan melakukan seed transaction berdasarkan action. Setelah memilih 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

53 

 

transaction, maka pilihan transaction serta token yang ada pada local storage akan 

dikirimkan. Jika token valid, maka transaction pilihan akan dihapus.  Jika 

penghapusan transaction berhasil dilakukan, maka sistem akan menunjukkan 

success message dan sistem akan melakukan seed transaction agar perubahan dapat 

langsung dilihat oleh pengguna. Activity diagram untuk Delete Transaction 

ditampilkan pada Gambar 3.14. 

 
Gambar 3.14. Activity Diagram Delete Transaction 

Proses Send Temporary Data dilakukan saat form infotype terisi pada 

Create Transaction dan Edit Transaction. Token yang dikirimkan oleh pengguna 

akan divalidasi terlebih dahulu, jika token tidak valid, maka akan dibuat error 
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message. Jika token valid, maka kumpulan data sementara akan dijadikan bentuk 

JSON. Kemudian, JSON akan disimpan dalam action transaction list dalam 

database agar dapat diambil kembali oleh pengguna. Activity diagram untuk Send 

Temporary Data ditampilkan pada Gambar 3.15. 

 
Gambar 3.15. Activity Diagram Send Temporary Data 

Proses Get Temporary Data dilakukan saat seluruh form infotype telah terisi 

pada Create Transaction dan Edit Transaction. Token yang dikirimkan oleh 

pengguna akan divalidasi terlebih dahulu, jika token tidak valid, maka akan dibuat 

error message. Jika token valid, maka data sementara transaction akan diambil dari 

database. Activity diagram untuk Get Temporary Data ditampilkan pada Gambar 

3.16. 
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Gambar 3.16. Activity Diagram Get Temporary Data 

Proses Store Data saat pengguna menyetujui seluruh data semetara saat 

diperlihatkan review pada Create Transaction dan Edit Transaction. Token yang 

dikirimkan oleh pengguna akan divalidasi terlebih dahulu, jika token tidak valid, 

maka akan dibuat error message. Jika token valid, maka akan dilanjutkan ke tahap 

peralihan action. Jika action merupakan hiring, maka sistem akan menjalankan 

function hiring. Jika action merupakan terminasi, maka sistem akan menjalankan 

function terminasi. Jika action bukan merupakan hiring ataupun terminasi, maka 

sistem akan memperbarui data pada tabel infotype sesuai pipeline action pilihan. 

Jika function sistem telah selesai dilakukan, maka sistem akan menunjukkan 

success message. Activity diagram untuk Store Data ditampilkan pada Gambar 

3.17. 
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Gambar 3.17. Activity Diagram Store Data 

 Proses Action Seed pada Create Transaction, Edit Transaction, dan Delete 

Transaction memiliki tahapan sebagai berikut. Token yang dikirimkan oleh 

pengguna akan divalidasi terlebih dahulu, jika token tidak valid, maka akan dibuat 

error message. Jika token valid, maka kumpulan action akan diambil dari sistem 

yang dikembalikan dalam bentuk JSON. Activity diagram untuk Action Seed 

ditampilkan pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18. Activity Diagram Action Seed 

Proses Transaction Seed pada Edit Transaction dan Delete Transaction 

memiliki tahapan sebagai berikut. Token yang dikirimkan oleh pengguna akan 

divalidasi terlebih dahulu, jika token tidak valid, maka akan dibuat error message. 

Jika token valid, maka kumpulan transaction dari action yang dipilih akan diambil 

dari sistem yang dikembalikan dalam bentuk JSON. Activity diagram untuk 

Transaction Seed ditampilkan pada Gambar 3.19. 

 
Gambar 3.19. Activity Diagram Transaction Seed 

Setiap kegiatan dalam sistem yang dilakukan oleh pengguna baik admin HR 

maupun karyawan HR harus melewati proses Validate Token sebagai pembeda data 
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antar sistem, dan data sistem lain tidak bercampur. Proses Validate Token juga 

mencegah hacker untuk melakukan kegiatan di dalam sistem. Proses Validate 

Token memiliki langkah sebagai berikut. Token yang dikirim oleh pengguna akan 

digunakan untuk mengambil data pengguna. Jika data pengguna tidak terdapat 

dalam database,  maka error message akan dibuat, jika data pengguna ada dalam 

database, maka pengguna dapat melanjutkan kegiatan. Activity diagram untuk 

Validate Token ditampilkan pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20. Activity Diagram Validate Token 

3.3.3  Sequence Diagram 

 Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan pemanggilan function 

beserta dengan class yang digunakan. Terdapat 15 diagram dalam perancangan 
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website ini. Berikut penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing sequence 

diagram. 

 Saat pengguna selesai mengisi form login, maka view akan memanggil 

function controller login_process dengan parameter id sistem, username, dan 

password. Kemudian, controller akan memanggil function  f_FetchUserLoginData 

dengan parameter username, dan id sistem untuk mendapatkan id login pengguna. 

Setelah mendapatkan id login, controller akan memanggil function 

f_ValidateUserLoginData dengan parameter id login dan password untuk 

melakukan validasi password. Ketika pengguna telah tervalidasi, maka controller 

akan memanggil function f_updateTokenLoginData dengan parameter id login 

untuk memperbarui token login pengguna di dalam database  dengan menggunakan 

kombinasi waktu saat melakukan login dan username yang kemudian di enkripsi 

menggunakan logika hashing md5, untuk keamanan data pada saat proses kegiatan 

di dalam sistem. Kemudian, controller akan memberikan status validasi kepada 

view serta token yang dihasilkan oleh function f_updateTokenLoginData. Jika 

pengguna tervalidasi oleh sistem, maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

dashboard dan token akan disimpan di local storage, jika pengguna tidak 

tervalidasi, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Gambar 3.21 

menampilkan sequence diagram login. 
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Gambar 3.21. Sequence Diagram Login 

 Saat pengguna selesai mengisi form add action, maka view akan memanggil 

function controller add_action dengan parameter kode action, nama action, ikon 

action, daftar infotype dalam bentuk array, dan token yang tersimpan di local 

storage. Kemudian, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model setting 

add_action dengan parameter id sistem, kode action, nama action, dan ikon action 

yang akan mengembalikan id action ke controller. Setelah mendapatkan id action, 

kemudian controller akan memanggil function model setting 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

61 

 

add_action_infotype_pipeline dengan menggunakan parameter id sistem, id action, 

dan id infotype untuk setiap data yang ada pada array daftar infotype. Setelah 

penambahan action dan action pipeline telah selesai dilakukan, maka controller 

akan mengirimkan message ke view untuk ditampilkan. Bila penambahan action 

berhasil dilakukan , maka view akan menjalankan seed action agar perubahan 

langsung dapat dilihat oleh pengguna. Gambar 3.22 menampilkan sequence 

diagram add action. 

 
Gambar 3.22. Sequence Diagram Add Action 

 Saat pengguna melakukan pemilihan action dan memicu trigger add action 

pipeline, maka view akan memanggil function controller get_action_pipeline 

dengan parameter id action pilihan pengguna dan token yang tersimpan di local 

storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model setting 

get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id action, yang akan 

mengembalikan daftar infotype pada pipeline action pilihan. Setelah mendapatkan 
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daftar pipeline infotype, maka controller akan mengembalikan daftar ke view 

dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan urutan pipeline kepada pengguna.  

Setelah pengguna memilih infotype yang ingin ditambahkan, maka view 

akan memanggil function controller add_action_infotype_pipeline dengan 

parameter id action, id infotype pilihan, dan token yang tersimpan di local storage. 

Kemudian, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan 

function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah 

mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model setting 

add_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem, id action, dan id 

infotype. Setelah berhasil melakukan penambahan pipeline, controller akan 

melakukan pemanggilan function model setting add_action_transaction dengan 

parameter id action untuk mengambil daftar id transaction pada action. Controller 

kemudian akan memanggil function model setting add_action_transaction_list 

dengan parameter id transaction, id action, dan data berupa string kosong untuk 

setiap id transaction pada daftar id transaction. Setelah penambahan action pipeline 

telah selesai dilakukan, maka controller akan mengirimkan message ke view untuk 

ditampilkan. Bila penambahan action pipeline berhasil dilakukan, maka view akan 

menjalankan seed action pipeline agar perubahan langsung dapat dilihat oleh 

pengguna. Gambar 3.23 menampilkan sequence diagram add action pipeline. 
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Gambar 3.23. Sequence Diagram Add Action Pipeline 

Saat pengguna melakukan pemilihan action dan memicu trigger edit action 

pipeline, maka view akan memanggil function controller get_action_pipeline 

dengan parameter id action pilihan pengguna dan token yang tersimpan di local 

storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model setting 

get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id action, yang akan 

mengembalikan daftar infotype pada pipeline action pilihan. Setelah mendapatkan 
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daftar pipeline infotype, maka controller akan mengembalikan daftar ke view 

dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan urutan pipeline kepada pengguna.  

Setelah pengguna menyiapkan urutan pipeline baru, maka view akan 

memanggil function controller update_action_infotype_pipeline dengan parameter 

id action, daftar id infotype dalam bentuk array, dan token yang tersimpan di local 

storage. Kemudian, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model 

delete_action_infotype dengan parameter id action untuk menghapus pipeline 

action di dalam database. Setelah berhasil melakukan penghapusan pipeline, 

controller akan melakukan pemanggilan function model setting 

add_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem, id action, dan id 

infotype untuk setiap id infotype pada daftar id infotype. Setelah penambahan 

action pipeline telah selesai dilakukan, maka controller akan mengirimkan message 

ke view untuk ditampilkan. Bila perubahan action pipeline berhasil dilakukan, maka 

view akan menjalankan seed action pipeline agar perubahan langsung dapat dilihat 

oleh pengguna. Gambar 3.24 menampilkan sequence diagram edit action pipeline. 
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Gambar 3.24. Sequence Diagram Edit Action Pipeline 

Saat pengguna melakukan pemilihan action dan memicu trigger delete 

action pipeline, maka view akan memanggil function controller get_action_pipeline 

dengan parameter id action pilihan pengguna dan token yang tersimpan di local 

storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model setting 

get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id action, yang akan 

mengembalikan daftar infotype pada pipeline action pilihan. Setelah mendapatkan 

daftar pipeline infotype, maka controller akan mengembalikan daftar ke view 

dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan urutan pipeline kepada pengguna.  
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Setelah pengguna memilih infotype pada pipeline action, maka view akan 

memanggil function controller delete_action_pipeline dengan parameter id 

pipeline dan token yang tersimpan di local storage. Kemudian, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model delete_action_pipeline dengan 

parameter id pipeline untuk menghapus pipeline action di dalam database. Setelah 

berhasil melakukan penghapusan pipeline, maka controller akan mengirimkan 

message ke view untuk ditampilkan. Bila penghapusan action pipeline berhasil 

dilakukan, maka view akan menjalankan seed action pipeline agar perubahan 

langsung dapat dilihat oleh pengguna. Gambar 3.25 menampilkan sequence 

diagram delete action pipeline. 

 
Gambar 3.25. Sequence Diagram Delete Action Pipeline 

Saat pengguna melakukan pemilihan action dan memicu trigger delete 

action, maka view akan memanggil function controller get_action_list dengan 
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parameter token yang tersimpan di local storage. Lalu, controller akan mengambil 

data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model setting get_action_list dengan 

parameter id sistem, yang akan mengembalikan daftar action. Setelah mendapatkan 

daftar action, maka controller akan mengembalikan daftar ke view dengan bentuk 

JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk memperlihatkan action 

yang dapat dilakukan pengguna.  

Setelah pengguna memilih action yang akan dihapus, maka view akan 

memanggil function controller delete_action dengan parameter id action dan token 

yang tersimpan di local storage. Kemudian, controller akan mengambil data 

pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model delete_action dengan parameter id 

action untuk menghapus action di dalam database. Setelah berhasil melakukan 

penghapusan action, maka controller akan mengirimkan message ke view untuk 

ditampilkan. Bila penghapusan action berhasil dilakukan, maka view akan 

menjalankan seed action agar perubahan langsung dapat dilihat oleh pengguna. 

Gambar 3.26 menampilkan sequence diagram delete action. 
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Gambar 3.26. Sequence Diagram Delete Action 

Saat pengguna selesai mengisi form create master data, maka view akan 

memanggil function controller create_master_data dengan parameter kode master 

data, informasi master data, dan token yang tersimpan di local storage. Kemudian, 

controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function 

model login getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan 

id sistem, controller akan memanggil function model setting create_master_data 

dengan parameter kode master data, informasi master data, dan token yang akan 

menambahkan master data ke dalam database. Setelah penambahan master data 

selesai dilakukan, maka controller akan mengirimkan message ke view untuk 

ditampilkan. Bila penambahan master data berhasil dilakukan, maka view akan 

menjalankan seed master data agar perubahan langsung dapat dilihat oleh 

pengguna. Gambar 3.27 menampilkan sequence diagram create master data. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

69 

 

 
Gambar 3.27. Sequence Diagram Create Master Data 

Saat pengguna melakukan pemilihan master data dan memicu trigger edit 

master data, maka view akan memanggil function controller get_master_data 

dengan parameter token yang tersimpan di local storage. Lalu, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model setting get_master_data dengan 

parameter id sistem, yang akan mengembalikan daftar master data. Setelah 

mendapatkan daftar master data, maka controller akan mengembalikan daftar ke 

view dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan daftar master data kepada pengguna.  

Setelah pengguna menyiapkan informasi baru untuk master data, maka view 

akan memanggil function controller update_master_data dengan parameter id 

master data, kode master data, informasi master data, dan token yang tersimpan di 

local storage. Kemudian, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id 

sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter 

token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model 

update_master_data dengan parameter id master data,  kode master data, informasi 
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master data, dan id sistem untuk memperbarui master data di dalam database. 

Setelah perubahan master data  telah selesai dilakukan, maka controller akan 

mengirimkan message ke view untuk ditampilkan. Bila perubahan master data 

berhasil dilakukan, maka view akan menjalankan seed master data  agar perubahan 

langsung dapat dilihat oleh pengguna. Gambar 3.28 menampilkan sequence 

diagram edit master data. 

 
Gambar 3.28. Sequence Diagram Edit Master Data 

Saat pengguna melakukan pemilihan master data dan memicu trigger delete 

master data, maka view akan memanggil function controller get_master_data 

dengan parameter token yang tersimpan di local storage. Lalu, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model setting get_master_data dengan 

parameter id sistem, yang akan mengembalikan daftar master data. Setelah 
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mendapatkan daftar master data, maka controller akan mengembalikan daftar ke 

view dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan daftar master data kepada pengguna.  

Setelah pengguna memilih master data yang akan dihapus, maka view akan 

memanggil function controller delete_master_data dengan parameter id master 

data dan token yang tersimpan di local storage. Kemudian, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model delete_master_data dengan parameter 

id master data  untuk menghapus master data di dalam database. Setelah 

penghapusan master data  telah selesai dilakukan, maka controller akan 

mengirimkan message ke view untuk ditampilkan. Bila penghapusan master data 

berhasil dilakukan, maka view akan menjalankan seed master data  agar perubahan 

langsung dapat dilihat oleh pengguna. Gambar 3.29 menampilkan sequence 

diagram delete master data. 
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Gambar 3.29. Sequence Diagram Delete Master Data 

 Karyawan HR dapat membuat transaction dengan menekan menu Personal 

Action, maka view akan memanggil function controller get_action_list dengan 

parameter token yang tersimpan di local storage. Lalu, controller akan mengambil 

data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model setting get_action_list dengan 

parameter id sistem, yang akan mengembalikan daftar action yang dapat dilakukan 

karyawan HR. Setelah mendapatkan daftar action, maka controller akan 

mengembalikan daftar ke view dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan 

menguraikan JSON untuk memperlihatkan daftar action kepada karyawan HR. 

 Setelah karyawan HR memilih action yang akan dikerjakan, maka view 

akan memanggil function controller get_action_detail dengan parameter id action 
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dan token yang tersimpan di local storage. Lalu, controller akan mengambil data 

pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model get_action_detail dengan parameter id 

action untuk mendapatkan informasi action. Kemudian, controller akan memanggil 

function model get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id 

action untuk mendapatkan urutan pipeline action. Setelah mendapatkan informasi 

action dan urutan pipeline action, controller mengembalikan informasi ke view 

untuk ditampilkan. Urutan pipeline action dan informasi action akan digunakan 

oleh view untuk memuat form infotype yang akan diisi oleh karyawan HR. 

 Jika karyawan HR menekan tombol next pada form infotype, maka view 

akan memanggil function controller sendTemporaryData yang akan dijelaskan 

lebih lanjut pada Sequence Diagram Send Temporary Data. Jika karyawan HR 

menekan tombol review yang merupakan tombol next pada form infotype terakhir, 

maka view akan memanggil function controller getTemporaryData yang akan 

dijelaskan lebih lanjut pada Sequence Diagram Get Temporary Data. Jika 

karyawan HR menekan tombol done pada halaman review, maka view akan 

memanggil function controller storeData yang akan dijelaskan lebih lanjut pada 

Sequence Diagram Store Data. Gambar 3.30 menampilkan sequence diagram 

create transaction. 
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Gambar 3.30. Sequence Diagram Create Transaction 

Karyawan HR dapat mengubah informasi atau melanjutkan transaction 

yang telah dibuat dengan menekan menu Personal Action, maka view akan 

memanggil function controller get_action_list dengan parameter token yang 

tersimpan di local storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang 

berisi id sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan 

parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil 
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function model setting get_action_list dengan parameter id sistem yang akan 

mengembalikan daftar action yang dapat dilakukan karyawan HR. Setelah 

mendapatkan daftar action, maka controller akan mengembalikan daftar ke view 

dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan menguraikan JSON untuk 

memperlihatkan daftar action kepada karyawan HR. 

 Setelah karyawan HR memilih action, maka view akan memanggil function 

controller get_action_detail dengan parameter id action dan token yang tersimpan 

di local storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id 

sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter 

token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model 

get_action_detail dengan parameter id action untuk mendapatkan informasi action. 

Kemudian, controller akan memanggil function model 

get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id action untuk 

mendapatkan urutan pipeline action. Lalu, controller akan memanggil function 

model get_action_transaction dengan parameter id action untuk mendapatkan 

daftar transaction dari action. Setelah mendapatkan informasi action, urutan 

pipeline action, dan daftar action transaction, controller mengembalikan informasi 

ke view untuk ditampilkan. Daftar action transaction akan digunakan untuk inisiasi 

DataTable oleh view untuk mempermudah pencarian transaction. 

 Setelah karyawan HR memilih transaction yang ingin diubah atau 

dilanjutkan, maka view akan memanggil function controller 

get_action_transaction_data dengan parameter id transaction pilihan dan token 

yang ada pada local storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang 

berisi id sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan 
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parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil 

function model get_action_transaction_data dengan parameter id sistem dan id 

transaction untuk mengambil data transaction yang sudah terisi sebelumnya. Lalu, 

data transaction akan dikembalikan ke view dalam bentuk JSON. Urutan pipeline 

action dan informasi action dari proses sebelumnya akan digunakan oleh view 

untuk memuat form infotype dengan kolom yang sudah terisi dari hasil uraian JSON 

data transaction. 

 Jika karyawan HR menekan tombol next pada form infotype, maka view 

akan memanggil function controller sendTemporaryData yang akan dijelaskan 

lebih lanjut pada Sequence Diagram Send Temporary Data. Jika karyawan HR 

menekan tombol review yang merupakan tombol next pada form infotype terakhir, 

maka view akan memanggil function controller getTemporaryData yang akan 

dijelaskan lebih lanjut pada Sequence Diagram Get Temporary Data. Jika 

karyawan HR menekan tombol done pada halaman review, maka view akan 

memanggil function controller storeData yang akan dijelaskan lebih lanjut pada 

Sequence Diagram Store Data. Gambar 3.31 menampilkan sequence diagram edit 

transaction. 
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Gambar 3.31. Sequence Diagram Edit Transaction 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

78 

 

Karyawan HR dapat menghapus transaction yang telah dibuat dengan 

menekan menu Personal Action, maka view akan memanggil function controller 

get_action_list dengan parameter token yang tersimpan di local storage. Lalu, 

controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function 

model login getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan 

id sistem, controller akan memanggil function model setting get_action_list dengan 

parameter id sistem, yang akan mengembalikan daftar action yang dapat dilakukan 

karyawan HR. Setelah mendapatkan daftar action, maka controller akan 

mengembalikan daftar ke view dengan bentuk JSON. Kemudian, view akan 

menguraikan JSON untuk memperlihatkan daftar action kepada karyawan HR. 

 Setelah karyawan HR memilih action, maka view akan memanggil function 

controller get_action_detail dengan parameter id action dan token yang tersimpan 

di local storage. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id 

sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter 

token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model 

get_action_detail dengan parameter id action untuk mendapatkan informasi action. 

Kemudian, controller akan memanggil function model 

get_action_infotype_pipeline dengan parameter id sistem dan id action untuk 

mendapatkan urutan pipeline action. Lalu, controller akan memanggil function 

model get_action_transaction dengan parameter id action untuk mendapatkan 

daftar transaction dari action. Setelah mendapatkan informasi action, urutan 

pipeline action, dan daftar action transaction, controller mengembalikan informasi 

ke view untuk ditampilkan. Daftar action transaction akan digunakan untuk inisiasi 

DataTable oleh view untuk mempermudah pencarian transaction. 
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 Setelah karyawan HR memilih transaction yang ingin dihapus, maka view 

akan memanggil function controller delete_action_transaction dengan parameter 

id transaction pilihan dan token yang ada pada local storage. Lalu, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model delete_action_transaction dengan 

parameter id transaction untuk menghapus data transaction. Lalu, controller akan 

mengirimkan pesan status penghapusan data transaction. Kemudian, view akan 

memperlihatkan pesan status dari controller. Gambar 3.32 menampilkan sequence 

diagram delete transaction.  

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

80 

 

 
Gambar 3.32. Sequence Diagram Delete Transaction 

 Sequence diagram send temporary data bertujuan untuk mengirimkan data 

sementara dari kolom pada form infotype ketika tombol next saat melakukan create 

transaction dan edit transaction. Penyimpanan data sementara dilakukan dengan 

pemanggilan function controller send_temporary_data dengan parameter token 

yang tersimpan di local storage, id transaction, id infotype, dan data yang dijadikan 
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bentuk JSON. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang berisi id sistem 

dengan function model login getPersonDataByToken dengan parameter token. 

Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil function model 

send_temporary_data dengan parameter id sistem, id transaction, id infotype, dan 

data sementara untuk menyimpan data sementara di dalam database. Gambar 3.33 

menampilkan sequence diagram send temporary data.  

 
Gambar 3.33. Sequence Diagram Send Temporary Data 

Sequence diagram get temporary data bertujuan untuk mengambil data 

sementara dari database sebagai halaman review ketika tombol next pada form 

infotype terakhir saat melakukan create transaction dan edit transaction. 

Pengambilan data sementara dilakukan dengan pemanggilan function controller 

get_action_transaction_data dengan parameter token yang tersimpan di local 

storage dan id transaction. Lalu, controller akan mengambil data pengguna yang 

berisi id sistem dengan function model login getPersonDataByToken dengan 

parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, controller akan memanggil 

function model get_action_transaction_data dengan parameter id sistem dan id 
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transaction untuk mengambil data sementara di dalam database. Gambar 3.34 

menampilkan sequence diagram get temporary data.  

 
Gambar 3.34. Sequence Diagram Get Temporary Data 

Sequence diagram store data bertujuan untuk memasukkan data sementara 

dari database ke dalam tabel infotype ketika tombol done pada halaman review saat 

melakukan create transaction dan edit transaction. Data sementara dimasukkan ke 

dalam tabel infotype dengan memanggil function controller store_data berikut 

parameter token yang tersimpan di local storage dan id action. Lalu, controller akan 

mengambil data pengguna yang berisi id sistem dengan function model login 

getPersonDataByToken dengan parameter token. Setelah mendapatkan id sistem, 

controller akan memanggil function model get_action_transaction_data dengan 

parameter id action untuk mengambil data sementara di dalam database. Pemilahan 

function yang akan dijalankan model infotype sesuai dengan rincian action. Jika 

action merupakan hiring, maka function hiring akan dipanggil. Jika action 

merupakan terminasi, maka function terminasi akan dipanggil. Jika action bukan 

merupakan hiring atau terminasi, maka function insert_infotype dengan parameter 

nama tabel, nama kolom, dan data akan dipanggil. Function model infotype akan 
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dijalankan hingga seluruh data sementara selesai dimasukkan. Gambar 3.35 

menampilkan sequence diagram store data. 

 
Gambar 3.35. Sequence Diagram Store Data 

3.3.4  Class Diagram 

 Class diagram terdiri dari 12 class utama, diantaranya terdapat class 

controller, view, dan model. Class view pada perancangan ini memiliki function  

yang digunakan untuk memanggil function dari controller melalui proses ajax. 

Atribut dari class view bersifat private karena hanya digunakan untuk mengisi 

parameter dari setiap pemanggilan function controller. Setiap class view memiliki 

atribut token yang tersimpan di dalam local storage untuk validasi token pada 

function controller. 

 Seluruh function pada class controller dan model berfungsi untuk 

melakukan CRUD data ke dalam database. Class controller dan model tidak 

memiliki atribut karena akan semua function akan menggunakan data yang 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

84 

 

dikirimkan oleh  view. Setiap function yang akan dilakukan oleh controller harus 

melewati validasi token terlebih dahulu. 

 Class-class yang ada memiliki hubungan relasi association yang 

menyatakan keterkaitan antara kedua class. Controller dapat memiliki 0 sampai 

banyak view tergantung dari pilihan action, sistem, atau master data pengguna. 

Tampilan class diagram secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

3.3.5  Entity Relationship Diagram 

Database dari website ini menggunakan MSSQL dan terdiri dari 28 tabel 

yang dibedakkan menjadi tabel utama, action, master data, transaction, dan 

infotype. Rancangan ERD dapat dilihat pada Gambar 3.37.

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019



 

 

85 

 

 
Gambar 3.36. Class Diagram 
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Gambar 3.37. Entity Relationship Diagram 
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a. Tabel utama 

Tabel utama merupakan tabel yang dipakai untuk modul lain selain 

Personnel Administration. Terdapat 4 tabel utama yang terdiri dari tb_data_login, 

tb_data_system, tb_object_general, dan tb_data_relationship. 

Tabel tb_data_login digunakan untuk menyimpan infotrmasi pengguna 

yang berhubungan dengan validasi saat masuk ke dalam sistem. Struktur tabel 

tb_data_login secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

  Tabel 3.2. Struktur Tabel tb_data_login 

 

Tabel  tb_data_system digunakan untuk menyimpan keterangan sistem yang 

ada pada database. Struktur tabel tb_data_system secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idLogin bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 username varchar 50 Tidak NIK pengguna

3 password varchar 100 Tidak Kata sandi pengguna

4 email varchar 50 Ya Email pengguna

5 phoneNumber varchar 50 Ya Nomor telepon pengguna

6 tokenLogin varchar 50 Ya

Token pengguna untuk melakukan 

validasi (hasil md5 username 

dan password)

7 signCode varchar 100 Tidak
hasil base64 username 

dan password

8 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.3. Struktur Tabel tb_data_system 

 

Tabel tb_object_general digunakan untuk menyimpan seluruh objek yang 

ada dalam sistem seperti organisasi, posisi, dan karyawan. Struktur tabel 

tb_object_general secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Struktur Tabel tb_object_general 

 

Tabel tb_data_relationship digunakan untuk menyimpan seluruh relasi 

antar objek. Struktur tabel tb_data_relationship data secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 3.5. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idSystem bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 startDate date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

3 endDate date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

4 nameSystem varchar 50 Tidak Nama sistem

5 descriptionSystem varchar 50 Ya Keterangan sistem

6 codeSystem varchar 10 Tidak Kode sistem

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idObject bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 startDate date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

3 endDate date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

4 nameObject varchar 50 Tidak Nama objek

5 typeObject varchar 50 Tidak
Tipe objek (O = organisasi, 

S = posisi, P = karyawan)

6 descriptionObject varchar 50 Ya Keterangan objek

7 lastUpdateDate timestamp 0 Tidak
Tanggal penambahan/ perubahan 

data

8 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

9 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.5. Struktur Tabel tb_data_relationship 

 

b. Tabel action 

Tabel action merupakan tabel yang berhubungan langsung dengan 

informasi action yang meliputi pipeline, reason for action, dan special task. 

Terdapat 4 tabel action yang terdiri dari tb_pa_mr_action_type, 

tb_pa_action_infotype_pipeline, tb_pa_action_task, dan 

tb_pa_mr_reason_for_action.  

Tabel tb_pa_mr_action_type digunakan untuk menyimpan seluruh action 

yang dapat dilakukan karyawan HR. Struktur tabel tb_pa_mr_action_type secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Struktur Tabel tb_pa_mr_action_type 

 

Tabel tb_pa_action_infotype_pipeline digunakan untuk menyimpan urutan 

pengisian infotype saat melakukan action. Struktur tabel 

tb_pa_action_infotype_pipeline secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idInfotype bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Tidak Kode infotype

3 name varchar 50 Tidak Nama infotype

4 tableName varchar 50 Tidak Nama tabel infotype pada database

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idAction bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode action

3 name varchar 50 Tidak Nama action

4 icon varchar 50 Ya Nama icon action

5 detail varchar 50 Ya
Penentu special action (Hiring/

Terminasi)

6 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.7. Struktur Tabel tb_pa_action_infotype_pipeline 

 

Tabel tb_pa_action_task  digunakan untuk menyimpan relasi antara action 

dan task type untuk menentukan pilihan task type pada form infotype monitoring of 

task pada suatu action tertentu . Struktur tabel tb_pa_action_task secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Struktur Tabel tb_pa_action_task 

 

 Tabel tb_pa_mr_reason_for_action digunakan untuk menyimpan master 

data yang digunakan untuk kolom alasan melakukan action pada form infotype 

action. Struktur tabel tb_pa_mr_reason_for_action secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Struktur Tabel tb_pa_mr_reason_for_action 

 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 counter integer 10 Tidak Urutan infotype pada suatu action

3 idAction bigint 19 Tidak Id action

4 idInfotype bigint 19 Tidak Id infotype

5 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 idTaskType bigint 19 Tidak Id tipe tugas

3 idAction bigint 19 Tidak Id action

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 No Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Yes Kode master data

3 info varchar 50 No Informasi master data

4 idAction bigint 19 No Id Action 
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c. Tabel master data 

Tabel master data merupakan tabel yang dipakai untuk menyimpan 

informasi yang dapat dipilih pengguna saat mengisi form infotype. Terdapat 11 

tabel master data yang terdiri dari tb_pa_mr_employee_sub_group, 

tb_pa_mr_processing_indicator, tb_pa_mr_task_type, 

tb_pa_mr_country_of_birth, tb_pa_mr_nationality, tb_pa_mr_religion, 

tb_tm_mr_holiday, tb_tm_mr_break, tb_tm_mr_daily_working_schedule, 

tb_tm_mr_work_schedule_rule, dan tb_tm_wsr_dws_counter. 

Tabel tb_pa_mr_employee_sub_group digunakan untuk menyimpan master 

data yang digunakan untuk kolom employee sub group pada form infotype 

organizational assignment. Struktur tabel tb_pa_mr_employee_sub_group secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Struktur Tabel tb_pa_mr_employee_sub_group 

 

Tabel tb_pa_mr_processing_indicator digunakan untuk menyimpan master 

data yang digunakan untuk kolom processing indicator pada form infotype 

monitoring of task. Struktur tabel tb_pa_mr_processing_indicator secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.11. Struktur Tabel tb_pa_mr_processing_indicator 

 

Tabel tb_pa_mr_task_type digunakan untuk menyimpan master data yang 

digunakan untuk kolom tipe tugas pada form infotype monitoring of task. Struktur 

tabel tb_pa_mr_task_type secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Struktur Tabel tb_pa_mr_task_type 

 

Tabel tb_pa_mr_country_of_birth digunakan untuk menyimpan master 

data yang digunakan untuk kolom tempat lahir karyawan (negara) pada form 

infotype personal data. Struktur tabel tb_pa_mr_country_of_birth secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Struktur Tabel tb_pa_mr_country_of_birth 

 

Tabel tb_pa_mr_nationality digunakan untuk menyimpan master data yang 

digunakan untuk kolom nationalitas pada form infotype personal data. Struktur 

tabel tb_pa_mr_nationality secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.14. 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idPI bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idTaskType bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 callingCode varchar 10 Tidak Kode panggilan negara

5 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.14. Struktur Tabel tb_pa_mr_nationality 

 

Tabel tb_pa_mr_religion digunakan untuk menyimpan master data yang 

digunakan untuk kolom agama pada form infotype personal data. Struktur tabel 

tb_pa_mr_religion secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Struktur Tabel tb_pa_mr_religion 

 

Tabel tb_tm_mr_holiday digunakan untuk menyimpan master data yang 

digunakan untuk menentukan hari libur pada sistem. Struktur tabel 

tb_tm_mr_holiday secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16. Struktur Tabel tb_tm_mr_holiday 

 

Tabel tb_tm_mr_break digunakan untuk menyimpan master data yang 

digunakan untuk menentukan jam istirahat karyawan. Struktur tabel 

tb_tm_mr_break secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.17. 

 

 

 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Ya Kode master data

3 info varchar 50 Tidak Informasi master data

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 name varchar 50 Tidak Kode master data

3 holidayDate date 0 Tidak Tanggal liburan

4 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.17. Struktur Tabel tb_tm_mr_break 

 

Tabel tb_tm_mr_daily_working_schedule digunakan untuk menyimpan 

master data yang digunakan untuk menentukan jadwal jam bekerja karyawan. 

Struktur tabel tb_tm_mr_daily_working_schedule secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 3.18. 

Tabel 3.18. Struktur Tabel tb_tm_mr_daily_working_schedule 

 

Tabel tb_tm_mr_work_schedule_rule digunakan untuk menyimpan master 

data yang digunakan untuk mengisi kolom aturan kerja karyawan pada form 

infotype planned working time. Struktur tabel tb_tm_mr_work_schedule_rule 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.19. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idBreak bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 startBreak varchar 50 Tidak Waktu mulai istirahat

3 endBreak varchar 50 Tidak Waktu selesai istirahat

4 duration integer 10 Ya Durasi istirahat

5 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idDWS bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Tidak Kode master data

3 startWork varchar 50 Tidak Waktu mulai bekerja

4 endWork varchar 50 Tidak Waktu selesai bekerja

5 idBreak bigint 19 Tidak Id tipe istirahat yang digunakan

6 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.19. Struktur Tabel tb_tm_mr_work_schedule_rule 

 

Tabel tb_tm_wsr_dws_counter digunakan untuk menyimpan relasi antara 

aturan kerja dengan jam bekerja karyawan per hari. Struktur tabel 

tb_tm_wsr_dws_counter secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20. Struktur Tabel tb_tm_wsr_dws_counter 

 

d. Tabel transaction 

Tabel transaction merupakan tabel yang dipakai untuk menyimpan data 

transaction dari suatu action pengguna. Tabel transaction terdiri dari 2 tabel, yaitu 

tb_pa_action_transaction dan tb_pa_action_transaction_list. 

Tabel tb_pa_action_transaction digunakan untuk menyimpan seluruh 

transaction pada suatu action. Struktur tabel tb_pa_action_transaction secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idWSR bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Tidak Kode master data

3 holidayStatus tinyint 1 Tidak Status libur untuk aturan kerja 

4 interval integer 10 Tidak Interval waktu aturan kerja

5 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Ya Primary key dan auto increment

2 counter integer 10 Tidak
Urutan hari pada aturan kerja yang 

menerapkan jam kerja tertentu

3 idWSR bigint 19 Tidak Id aturan kerja

4 idDWS bigint 19 Tidak Id jam kerja
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Tabel 3.21. Struktur Tabel tb_pa_action_transaction 

 

Tabel tb_pa_action_transaction_list digunakan untuk menyimpan data 

infotype sementara pada suatu action. Struktur tabel tb_pa_action_transaction_list 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.22 

Tabel 3.22. Struktur Tabel tb_pa_action_transaction_list 

 

e. Tabel infotype 

Tabel infotype merupakan tabel untuk menyimpan data infotype pengguna. 

Tabel infotype terdiri dari 7 tabel, yaitu tb_pa_mr_infotype, tb_action, 

tb_organizational_assignment, tb_personal_data, tb_monitoring_of_task, 

tb_communication, dan tb_pwt. 

Tabel tb_pa_mr_infotype digunakan untuk menyimpan seluruh jenis 

infotype yang ada dalam sistem. Struktur tabel tb_pa_mr_infotype secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3.23. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idTransaction bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 status tinyint 1 Tidak Status penyelesaian action

3 idAction bigint 19 Tidak Id action

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 data varchar 500 Ya
data sementara yang disimpan 

dalam bentuk JSON

3 idTransaction bigint 19 Tidak Id transaction

4 idInfotype bigint 19 Tidak Id infotype
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Tabel 3.23. Struktur Tabel tb_pa_mr_infotype 

 

Tabel tb_action digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan 

dengan infotype action yaitu menyimpan informasi action yang dilakukan 

karyawan. Struktur tabel tb_action secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24. Struktur Tabel tb_action 

 

Tabel tb_organizational_assignment digunakan untuk menyimpan data 

yang berhubungan dengan infotype organizational assignment yaitu menyimpan 

informasi tentang posisi karyawan dalam suatu organisasi pada sistem. Struktur 

tabel tb_organizational_assignment secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.25. 

  

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 idInfotype bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 code varchar 50 Tidak Kode infotype

3 name varchar 50 Tidak Nama infotype

4 tableName varchar 50 Tidak Nama tabel infotype pada database

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 Tidak NIK pemilik infotype

3 begda date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 Tidak
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 actionType bigint 19 Tidak Id action yang dilakukan pengguna

7 reasonAction bigint 19 Tidak
Id reason action yang dilakukan

pengguna

8 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

9 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.25. Struktur Tabel tb_organizational_assignment 

 

Tabel tb_personal_data digunakan untuk menyimpan data yang 

berhubungan dengan infotype personal data yaitu menyimpan informasi tentang 

data pribadi karyawan. Struktur tabel tb_personal_data secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 3.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 Tidak NIK pemilik infotype

3 begda date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 Tidak
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 workContract varchar 50 Tidak Jenis kontrak

7 organizationUnit varchar 50 Tidak Nama unit organisasi pengguna

8 job varchar 50 Tidak Nama posisi pengguna

9 employeeSubGroup bigint 19 Tidak Id employee sub group pengguna

10 organizationKey bigint 19 Tidak Id objek organisasi 

11 position bigint 19 Tidak Id objek posisi

12 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

13 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.26. Struktur Tabel tb_personal_data 

 

Tabel tb_monitoring_of_task digunakan untuk menyimpan data yang 

berhubungan dengan infotype monitoring of task yaitu menyimpan informasi tugas 

yang diberikan kepada karyawan. Struktur tabel tb_monitoring_of_task secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.27. 

 

 

 

 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 No Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 No NIK pemilik infotype

3 begda date 0 No Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 No Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 No
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 initials varchar 50 No Inisial dari nama lengkap karyawan

7 completeName varchar 50 No Nama lengkap karyawan

8 nickName varchar 50 No Nama panggilan karyawan

9 genderKey tinyint 1 No Status gender karyawan

10 birthDate date 0 No Tanggal lahir karyawan

11 birthYear integer 10 No Tahun dari tanggal lahir karyawan

12 birthMonth integer 10 No Bulan dari tanggal lahir karyawan

13 birthDay integer 10 No Hari dari tanggal lahir karyawan

14 birthCountry varchar 50 No Tempat lahir karyawan (negara)

15 birthPlace varchar 50 No Tempat lahir karyawan (daerah)

16 religiousDenomination varchar 50 No Agama yang dianut karyawan

17 maritalStatus tinyint 1 No Status pernikahan karyawan

18 validDateMaritalStatus varchar 50 No Tanggal pernikahan karyawan

19 childrenNumber integer 10 No Jumlah anak karyawan

20 lastUpdateUser bigint 19 No
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

21 idSystem bigint 19 No Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.27. Struktur Tabel tb_monitoring_of_task 

 

Tabel tb_communication digunakan untuk menyimpan data yang 

berhubungan dengan infotype communication yaitu menyimpan informasi email 

atau nomor handphone karyawan. Struktur tabel tb_communication secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3.28. 

 

 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 Tidak NIK pemilik infotype

3 begda date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 Tidak
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 taskDate date 0 Tidak Tanggal pemberian tugas

7 taskYear integer 10 Tidak Tahun dari tanggal pemberian tugas

8 taskMonth integer 10 Tidak Bulan dari tanggal pemberian tugas

9 taskDay integer 10 Tidak Hari dari tanggal pemberian tugas

10 reminderDate date 0 Tidak
Tanggal pengguna akan diingatkan

tugasnya

11 reminderYear integer 10 Tidak Tahun dari tanggal pengingat

12 reminderMonth integer 10 Tidak Bulan dari tanggal pengingat

13 reminderDay integer 10 Tidak Hari dari tanggal pengingat

14 unit varchar 50 Tidak
Nama organisasi tempat tugas 

dilaksanakan

15 job varchar 50 Tidak
Nama posisi dari tugas yang

diberikan

16 idTaskType bigint 19 Tidak Id tipe tugas yang diberikan

17 idPI bigint 19 Tidak
Id indikator proses dari tugas yang

diberikan

18 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

19 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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Tabel 3.28. Struktur Tabel tb_communication 

 

Tabel tb_pwt digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan 

infotype planned working time yaitu menyimpan informasi jadwal pekerjaan 

karyawan. Struktur tabel tb_pwt secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.29. 

Tabel 3.29. Struktur Tabel tb_pwt 

 

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 Tidak NIK pemilik infotype

3 begda date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 Tidak
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 commType varchar 50 Tidak
Tipe data komunikasi 

(email/ handphone)

7 commIdentity varchar 50 Tidak
Data komunikasi (nama email, 

nomor handphone)

8 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

9 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data

No.
Nama 

Kolom

Tipe 

Data
Size Null Keterangan

1 id bigint 19 Tidak Primary key dan auto increment

2 pernr varchar 50 Tidak NIK pemilik infotype

3 begda date 0 Tidak Tanggal mulai data valid

4 endda date 0 Tidak Tanggal berhenti data valid

5 aedtm timestamp 0 Tidak
Waktu penambahan/ perubahan 

data

6 mealAllowance tinyint 1 Tidak
Status pengguna akan diberikan 

uang makan untuk payroll

7 idWSR bigint 19 Tidak
Id jenis jadwal pekerjaan yang

dilakukan pengguna

8 lastUpdateUser bigint 19 Tidak
Id object pengguna yang melakukan

penambahan / perubahan data

9 idSystem bigint 19 Tidak Id sistem yang memiliki data
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3.3.6  Rancangan Kuesioner Evaluasi 

Kuesioner evaluasi terhadap website HR Platform dirancang berdasarkan 

model UTAUT. Terdapat enam bagian utama dari kuesioner, yaitu Performance 

Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Attitude toward using technology 

(ATUT), Facilitating Conditions (FC), Anxiety (ANX), dan Behavioral Intention 

(BI). Pertanyaan dengan sifat reversal scaled akan ditandai dengan lambang 

asterisk (*).  Rancangan pertanyaan UTAUT beserta kode yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.30. 

Tabel 3.30. Rancangan Pertanyaan UTAUT 

 

Kode Pertanyaan

U1 Tugas dapat diselesaikan lebih cepat dengan menggunakan sistem

JF1 Penggunaan sistem meningkatkan kualitas hasil kerja 

RA5 Penggunaan sistem meningkatkan produktifitas kerja 

OE2
Jika saya menggunakan sistem, saya akan menghabiskan 

lebih sedikit waktu untuk melakukan pekerjaan

EOU4 Sistem fleksibel untuk digunakan

CO2 Bekerja menggunakan sistem sangat rumit dan sulit untuk dimengerti* 

EU3 Secara keseluruhan, sistem mudah untuk digunakan

A1 Menggunakan sistem adalah ide yang baik

IM3 Saya merasa senang dalam menggunakan sistem

AF1 Sistem membuat pekerjaan menjadi lebih menarik

Affect5 Saya merasa bosan dalam menggunakan sistem*

PBC1 Saya memiliki kendali atas penggunaan sistem 

FC1 Petunjuk diberikan saat pemilihan dalam sistem

C3 Penggunaan sistem sesuai dengan cara kerja saya 

ANX1 Saya merasa gelisah saat menggunakan sistem* 

ANX2

Saya merasa takut kehilangan banyak informasi bila menekan* 

tombol yang salah 

ANX3

Saya merasa ragu menggunakan sistem karena takut melakukan 

kesalahan yang tidak bisa diperbaiki* 

BI1 Saya berniat untuk menggunakan sistem untuk 6 bulan berikutnya 

Facilitating Conditions (FC)

Anxiety (ANX)

Behavioral Intention (BI)

Performance Expectancy (PE)

Effort Expectancy (EE)

Attitude toward using technology (ATUT)
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 Pengukuran kuesioner menggunakan Skala Likert untuk tiap pertanyaan 

dengan lima tingkatan dimulai dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu: 

- Sangat tidak setuju 

- Tidak setuju 

- Netral 

- Setuju 

- Sangat Setuju 

3.3.7  Rancangan Antarmuka Website 

Saat pertama kali pengguna membuka website sistem, maka pengguna akan 

melakukan aktivitas login seperti Activity Diagram Login pada Gambar 

3.3.Terdapat form yang terdiri dari dua kolom, yaitu kolom username dan 

password, di bawah kolom password terdapat tombol untuk melakukan login. 

Gambar 3.38 menunjukkan rancangan tampilan halaman login. 

 
Gambar 3.38. Rancangan Tampilan Halaman Login 

 Jika pada aktivitas login pengguna berhasil tervalidasi, maka akan di 

arahkan ke halaman action dimana pengguna dapat melakukan aktivitas add action 
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dengan menekan tombol bertanda tambah. Untuk melakukan add action pipeline, 

edit action pipeline, delete action pipeline, dan delete action pengguna dapat 

menekan tombol yang memiliki ikon action pilihan. Gambar 3.39 menunjukkan 

rancangan tampilan halaman action. 

 
Gambar 3.39. Rancangan Tampilan Halaman Action 

 Jika pengguna melakukan aktivitas add action seperti Activity Diagram Add 

Action pada Gambar 3.4, maka akan muncul modal yang berisi form dengan 4 

kolom, yaitu ikon, nama, kode, dan daftar infotype. Form add action dapat dilihat 

pada Gambar 3.40. 
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Gambar 3.40. Rancangan Tampilan Halaman Add Action 

 Jika tombol dengan ikon action ditekan pada Gambar 3.39, maka akan 

muncul modal yang berisi tabel berisi kode infotype, nama infotype, 2 buah tombol 

untuk edit action pipeline seperti Activity Diagram Edit Action Pipeline pada 

Gambar 3.6, dan 1 tombol untuk delete action pipeline seperti Activity Diagram 

Delete Action Pipeline pada Gambar 3.7. Pada bagian bawah tabel terdapat tombol 

dengan tanda tambah untuk add action pipeline seperti Activity Diagram Add 

Action Pipeline pada Gambar 3.5. Untuk melakukan aktivitas delete action seperti 

Activity Diagram pada Gambar 3.8 pengguna dapat menekan tombol delete pada 

bagian bawah modal. Tampilan modal dapat dilihat pada Gambar 3.41. 
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Gambar 3.41. Rancangan Tampilan Halaman Add/Edit/Delete Action Pipeline 

 Jika pengguna ingin melakukan aktivitas create transaction, edit 

transaction, dan delete transaction, maka pengguna harus menuju ke halaman 

transaction. Halaman berisi tabel transaction yang memiliki kolom NIK, nama, 

status, dan daftar inisial nama infotype. Pada bagian atas kanan tabel terdapat 

tombol dengan tanda tambah untuk melakukan create transaction. Setiap baris pada 

tabel transaction memiliki tombol dengan tanda tiga titik pada kolom paling kanan 

untuk melakukan edit transaction dan delete transaction. Rancangan halaman tabel 

transaction dapat dilihat pada Gambar 3.42. 
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Gambar 3.42. Rancangan Tampilan Halaman Transaction 

Ketika pengguna melakukan create transaction seperti Activity Diagram 

Create Transaction pada Gambar 3.12 dan edit transaction seperti Activity 

Diagram Edit Transaction pada Gambar 3.13, maka pengguna akan melewati 

aktivitas Show Infotype Pipeline. Pada aktivitas tersebut akan muncul modal seperti 

pada Gambar 3.43. 
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Gambar 3.43. Rancangan Tampilan Modal Pipeline 

 Setelah melakukan aktivitas Show Infotype Pipeline, maka akan terdapat 

Load Infotype Form. Setiap form infotype memiliki kerangka tampilan yang sama, 

di atas form infotype terdapat nama action, urutan infotype dalam pipeline, dan 

nama infotype seperti pada Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44. Rancangan Tampilan Halaman Add/Edit Transaction 

 Pada aktivitas Fill Infotype Form saat melakukan create transaction atau 

edit transaction akan dimuat form infotype sesuai infotype masing-masing. Setiap 

form infotype memiliki tombol next, prev, dan cancel pada bagian bawah form. 

Tombol next untuk untuk melakukan aktivitas send semporary data seperti Activity 

Diagram Send Temporary Data pada Gambar 3.15. Tombol prev untuk kembali 

pada form infotype sebelumnya. Tombol cancel untuk membatalkan transaction 

dan kembali ke halaman daftar transaction. 

Form untuk infotype action berisi kolom start date, end date, NIK, reason 

for action, dan nama. Rancangan form infotype action dapat dilihat pada Gambar 

3.45. 
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Gambar 3.45. Rancangan Tampilan Form Infotype Action 

Form untuk infotype organizational assignment berisi kolom hiring date, 

actual hiring date, organisasi, posisi, dan employee sub group, dan kontrak kerja. 

Rancangan form infotype organizational assignment dapat dilihat pada Gambar 

3.46. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.46. Rancangan Tampilan Form Infotype Organizational Assignment 

Untuk mempermudah pencarian posisi, maka terdapat tombol dengan tanda 

kaca pembesar pada kolom organisasi untuk membuka modal position. Pada modal 

position terdapat tabel yang berisi daftar organisasi dan posisi pada level tertentu. 

Tabel memiliki kolom tipe, nama, dan id. Rancangan modal position dapat dilihat 

pada Gambar 3.47. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.47. Rancangan Tampilan Modal Position 

Form untuk infotype personal data berisi kolom nama, nama panggilan, 

tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, negara, nationalitas, agama, dan status 

pernikahan. Rancangan form infotype personal data dapat dilihat pada Gambar 

3.48. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.48. Rancangan Tampilan Form Infotype Personal Data 

Form untuk infotype monitoring of task berisi tipe pekerjaan, processing 

indicator, tanggal mulai pekerjaan, tanggal pengingat, organisasi dan posisi. 

Rancangan form infotype monitoring of task dapat dilihat pada Gambar 3.49. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.49. Rancangan Tampilan Form Infotype Monitoring of Task 

Form untuk infotype communication berisi email, kode nomor handphone 

dan nomor handphone. Rancangan form infotype communication dapat dilihat pada 

Gambar 3.50. 

 
Gambar 3.50. Rancangan Tampilan Form Infotype Communication 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Form untuk infotype planned working time berisi jadwal kerja dan status 

uang makan. Rancangan form infotype communication dapat dilihat pada Gambar 

3.51. 

 
Gambar 3.51. Rancangan Tampilan Form Infotype Planned Working Time 

 Jika pengguna melakukan aktivitas get temporary data seperti Activity 

Diagram Get Temporary Data pada Gambar 3.16, maka halaman review akan 

terbuka. Untuk melakukan aktivitas store data seperti pada Activity Diagram Store 

Data pada Gambar 3.17, maka pengguna dapat menekan tombol done. Rancangan 

halaman review dapat dilihat pada Gambar 3.52. 

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.52. Rancangan Tampilan Halaman Review 

Jika pengguna ingin melakukan aktivitas create master data, edit master 

data, dan delete master data, maka pengguna harus menuju ke halaman master 

data. Setiap master data infotype tersebut akan diperlihatkan kepada pengguna 

dalam bentuk tabel. Pada bagian atas kanan tabel master data terdapat tombol 

dengan tanda tambah untuk melakukan create master data seperti Activity Diagram 

Create Master Data pada Gambar 3.9. Setiap baris pada tabel memiliki tombol 

dengan tanda 3 titik, yang bila ditekan akan memunculkan 2 menu edit untuk edit 

master data seperti Activity Diagram Edit Master Data pada Gambar 3.10, dan 

delete untuk delete master data seperti Activity Diagram Delete Master Data pada 

Gambar 3.11. Rancangan halaman daftar master data dapat dilihat pada Gambar 

3.53.  

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019
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Gambar 3.53. Rancangan Tampilan Halaman Master Data 

Pada aktivitas fill master data form pada create master data dan edit master 

data akan muncul modal dengan form yang berisi 2 kolom, yaitu kode dan info serta 

tombol untuk submit akan muncul seperti pada Gambar 3.54. 

 
Gambar 3.54. Rancangan Tampilan Halaman Add/Edit Master Data

Rancang bangun modul..., Christopher Reinaldo, FTI UMN, 2019




