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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan metodologi pada penelitian aplikasi Medical Reimburse 

Online. 

1. Telaah Literatur 

Telaah literatur merupakan tahap untuk mencari dan mempelajari sumber – 

sumber informasi dan ilmu yang dapat dipergunakan dalam pengembangan aplikasi 

Medical Reimburse Online, seperti metode USE Questioner dan Skala Likert, serta 

tahap mempelajari proses bisnis dan code yang telah diimplementasikan oleh 

developer sebelumnya. 

2. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahap untuk mempelajari requirement dan 

data-data yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Medical Reimburse 

Online. 

Tabel 3.1 merupakan user requirement yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan aplikasi Medical Reimburse Online. 

Tabel 3.1. User Requirement Aplikasi Medical Reimburse Online 

No. Fitur Requirements 

1 Pengajuan medical 
reimburse karyawan 

Karyawan dapat melakukan upload bukti 
kuitansi 
Karyawan dapat melihat sisa pagu rawat jalan 
Sistem dapat melakukan penghitungan biaya 
penggantian sesuai input pengajuan karyawan. 
Karyawan dapat melihat hasil penghitungan 
biaya penggantian sesuai input pengajuan 
karyawan. 
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Tabel 3.1. User Requirement Aplikasi Medical Reimburse Online (Lanjutan) 

No. Fitur Requirements 

2 

Pembedaan pagu rawat 
jalan karyawan dengan 
pagu kacamata 
karyawan, istri, dan anak 
karyawan 

Karyawan dapat melakukan pengajuan 
penggantian kacamata, saat pagu rawat jalan 
karyawan sudah habis 
Karyawan dapat menerima notifikasi 
pemberitahuan jika pagu kacamata kurang dari 
biaya penggantian. 

3 
Persetujuan dan 
penolakan medical 
reimburse karyawan 

Admin menerima notifikasi pada HR-
PORTAL saat ada pengajuan medical 
reimburse karyawan yang telah di-submit 
karyawan berdasarkan unit karyawan yang 
sama dengan admin 
Admin dapat melihat daftar pengajuan medical 
reimburse karyawan berdasarkan unit 
karyawan yang sama dengan admin 
Admin dapat melakukan persetujuan dan 
penolakan pengajuan medical reimburse 
karyawan 
Admin dapat melakukan download bukti 
kuitansi pengajuan medical reimburse 
karyawan 
Sistem dapat melakukan input data pengajuan 
medical reimburse karyawan ke dalam SAP 
secara otomatis 
Karyawan dapat menerima notifikasi status 
penolakan pengajuan medical reimburse yang 
telah diajukan, beserta dengan alasan 
penolakannya melalui aplikasi WhatsApp 

4 
History pengajuan 
medical reimburse 
karyawan 

Karyawan dapat melihat history pengajuan 
medical reimburse yang telah diajukan 
Karyawan dapat melakukan filter berdasarkan 
tanggal pengajuan medical reimburse yang 
telah diajukan 
Karyawan dapat melakukan download bukti 
kuitansi dari pengajuan medical reimburse 
yang sudah diajukan 

 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan merupakan data personal karyawan unit 

Group of Retail and Publishing yang digunakan untuk pengembangan aplikasi 

Medical Reimburse Online, dengan meminta langsung kepada pihak Corporate 
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Human Resources, selaku supervisor penanggungjawab terhadap data personal 

karyawan yang digunakan (Putro, 2019). Selain itu, dibutuhkan pula pengumpulan 

data dengan cara wawancara mengenai latar belakang masalah, serta literatur 

mengenai aplikasi Medical Reimburse Online. 

4. Perancangan 

Perancangan yang dilakukan adalah dengan membuat flowchart, data flow 

diagram, skema database, dan struktur tabel. 

5. Pengembangan Aplikasi 

Pengembangan aplikasi merupakan tahap saat aplikasi Medical Reimburse 

mulai dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, 

CSS, dan JavaScript. 

6. Testing dan Debugging 

Testing dan Debugging merupakan tahap pengetesan dan perbaikan jika 

terdapat bug maupun error di dalam aplikasi. 

7. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap aplikasi 

yang sudah dikembangkan dengan memberikan kuesioner kepada 30 responden 

menggunakan metode Use Questionnaire dan Skala Likert. 

3.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan dari pengembangan aplikasi Medical Reimburse Online 

dituangkan dalam flowchart, data flow diagram, dan skema database. Sementara 

struktur tabel digunakan untuk mengetahui tabel-tabel yang digunakan pada 

aplikasi Medical Reimburse Online. Pada proses pengembangan ini, perancangan 

user interface (UI) aplikasi sudah dirancang oleh tim Business Process Analyst dari 
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Human Resource Information System (HRIS), sehingga rancangan UI tidak 

dicantumkan (Putro, 2019). 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Pada aplikasi Medical Reimburse Online terdapat beberapa alur perpindahan 

data yang terjadi. Dengan menggunakan data flow diagram (DFD) maka alur 

perpindahan data tersebut dapat dipahami dengan baik. 

 

Gambar 3.1 Context Diagram 

Pada Context Diagram yang digambarkan pada Gambar 3.1 terdapat tiga buah 

entitas, yaitu Karyawan, HR. Remuneration Admin, dan SAP. Entitas karyawan 

adalah karyawan Kompas Gramedia dari unit Group of Retail and Publishing 

(GoRP) yang dapat melakukan pengajuan medical reimburse online. HR 

Remuneration Admin adalah Benefit Officer dari departemen Remuneration GoRP, 
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yang memiliki akses khusus untuk dapat membuka menu khusus HR Remuneration 

Admin. Sementara entitas SAP adalah API yang digunakan dalam aplikasi Medical 

Reimburse Online untuk mengambil data dari SAP, memproses data ataupun 

mengirimkan data ke dalam SAP. 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 digambarkan pada Gambar 3.2. Pada DFD 

ini terdapat 4 proses, yaitu proses pengajuan karyawan, proses persetujuan 

pengajuan karyawan, proses penolakan pengajuan karyawan, dan proses 

menampilkan history. Selain itu, terdapat pula 6 database yang berfungsi untuk 

menyimpan, membaca maupun melakukan update data pada aplikasi Medical 

Reimburse Online.  

Pada Gambar 3.3 menunjukkan Data flow diagram level 2. DFD ini 

menjelaskan proses pengajuan karyawan yang merupakan proses dilakukannya 

input pengajuan medical reimburse, untuk berikutnya dilakukan kalkulasi 

penggantian. Pada DFD ini hanya terdapat dua proses yaitu proses pengajuan 

medical reimburse dan kalkulasi penggantian kacamata, serta dua entitas, yaitu 

SAP dan Karyawan, dan satu database, yaitu ms_niktelp. Pada DFD level 2 

pengajuan karyawan, hanya menunjukkan data dan proses untuk kategori 

pengobatan 2 saja, yaitu dokter mata, gigi, kacamata/softlense, dan obat, sesuai 

dengan fitur yang dikembangkan yaitu fitur pembedaan pagu rawat jalan karyawan 

dengan pagu frame, atau pun lensa karyawan, istri maupun anak karyawan. Proses 

pengajuan medical reimburse merupakan proses saat aplikasi mengambil pagu 

rawat jalan, pagu frame istri, pagu lensa istri, pagu frame anak dan pagu lensa anak 

karyawan untuk berikutnya ditampilkan sesuai dengan pasien yang dipilih 

karyawan.  
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 Pengajuan Karyawan
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Proses kalkulasi penggantian kacamata merupakan proses penghitungan 

penggantian kacamata karyawan, dengan mengirimkan data ke dalam SAP. Pada 

proses ini juga akan dilakukan pengecekkan, apakah pagu frame maupun lensa dari 

pasien yang telah dipilih, masih mencukupi atau tidak. Berikutnya, data status dari 

pengecekkan tersebut akan dikirimkan kepada karyawan dalam bentuk 

pemberitahuan status pagu dari frame ataupun lensa dari pasien yang dipilih 

karyawan. Status pagu ini akan mempengaruhi kondisi, apakah karyawan dapat 

melakukan pengiriman pengajuan medical reimburse karyawan atau tidak, yang 

tidak dibahas pada penelitian ini. 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Persetujuan Pengajuan Karyawan 

Pada Gambar 3.4 digambarkan data flow diagram persetujuan pengajuan 

karyawan. DFD ini merupakan proses saat HR Remuneration Admin melakukan 

persetujuan terhadap pengajuan yang diajukan karyawan. Terdapat tiga proses, 

yaitu persetujuan medical reimburse, pengecekkan status persetujuan dan 

memasukkan data persetujuan medical reimburse, serta dua entitas yaitu HR 
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Remuneration Admin dan SAP. Selain itu terdapat pula tiga database yang 

digunakan, yaitu tb_mr_trx_medrem_files, tb_mr_trx_medrem_detail dan 

tb_mr_trx_medrem_header. 

 
3.2.2 Flowchart 

Berikut merupakan flowchart serta dari proses bisnis pengembangan aplikasi 

Medical Reimburse Online. 

Flowchart pengajuan medical reimburse karyawan, digambarkan pada 

Gambar 3.5. Pada flowchart ini, pertama sistem akan mengambil nama karyawan 

berdasarkan nik karyawan dari dalam database, yaitu tabel ms_niktelp. Lalu sistem 

akan mengambil sisa pagu rawat jalan karyawan, pagu frame karyawan, pagu lensa 

karyawan, pagu frame istri, pagu lensa istri, pagu frame anak, dan pagu lensa anak  

serta nama dan jenis pasien, berdasarkan nik karyawan dari dalam SAP. Lalu sistem 

akan melakukan pengecekkan terhadap pagu rawat jalan karyawan. Jika pagu rawat 

jalan karyawan belum habis, maka sistem akan menampilkan formulir pengajuan 

medical reimburse dengan empat kategori_jenis_pengobatan, yaitu kategori 1 

(Dokter Umum/spesialist, Klinik, UGD, Bidan, dan Obat), kategori 2 (Dokter Mata, 

Gigi, Kacamata/Softlens dan Obat), kategori 3 (Diagnostik, Alat Bantu, dan Obat), 

dan kategori 4 (Imunisasi). Namun, jika sisa pagu rawat jalan karyawan sudah 

habis, maka sistem akan menampilkan formulir pengajuan medical reimburse 

dengan kategori 1 (satu), kategori 2 (dua), dan kategori 3 (tiga) ternon-aktifkan, 

sehingga karyawan hanya dapat memilih kategori 2 (dua) saja. Setelah formulir 

ditampilkan, maka karyawan akan melakukan input tanggal kuitansi, nama pasien, 

bukti kuitansi dan kategori jenis pengobatan.  
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Gambar 3.5 Flowchart Pengajuan Medical Reimburse Karyawan 
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Sehubungan dengan fitur yang dikembangkan pada pengembangan ini hanya 

fitur pembedaan pagu rawat jalan karyawan, pagu kacamata karyawan, pagu 

kacamata istri, dan pagu kacamata anak, maka kategori yang ditampilkan dan 

dijelaskan hanya kategori 2 (dua), yaitu kategori dokter mata, gigi, 

kacamata/softlens dan obat. Oleh sebab itu, setelah karyawan melakukan input dan 

memilih kategori pengobatan, maka akan dilanjutkan pada sub-proses Formulir 

Kategori 2, yang akan digambarkan pada Gambar 3.6. 

Setelah sub-process Formulir Kategori 2 selesai, maka karyawan 

diperkenankan untuk melakukan proses kalkulasi penggantian atau tidak. Jika 

karyawan ingin melakukan proses kalkulasi penggantian, maka karyawan dapat 

melakukan klik pada tombol Calculate dan akan dilanjutkan pada pengecekkan 

kategori pengobatan yang dipilih karyawan. Namun, jika karyawan tidak 

melakukan klik pada tombol Calculate, maka proses tidak akan dilanjutkan pada 

proses berikutnya. 

Berikutnya, sistem akan melakukan pengecekkan kategori pengobatan yang 

dipilih oleh karyawan. Jika karyawan tidak memilih kategori 2 (dua), maka proses 

akan langsung dilanjutkan pada proses kalkulasi penggantian. Pada pengembangan 

ini, proses kalkulasi penggantian tidak akan dijelaskan, karena sudah dijelaskan 

pada laporan kerja magang dengan judul Pengembangan Aplikasi Medical 

Reimburse Online pada HR-PORTAL Kompas Gramedia.  

Jika karyawan memilih kategori 2 (dua), maka akan dilakukan pengecekkan 

terhadap jenis_dokter yang dipilih karyawan. Jika karyawan memilih jenis dokter 

selain dokter_spesialis_mata, maka akan dilanjutkan pada proses kalkulasi 

penggantian. Namun, jika karyawan tidak memilih  jenis_dokter apapun, atau 
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memilih jenis_dokter dokter_spesialis mata, maka sistem akan melakukan proses 

kalkulasi frame dan lensa, dengan mengirimkan data ke dalam SAP. Setelah proses 

kalkulasi frame dan lensa selesai dilakukan di dalam SAP, maka sistem akan 

mengambil data hasil kalkulasi frame dan lensa tersebut dari dalam SAP. 

Setelah sistem berhasil mengambil data hasil kalkulasi frame dan lensa, maka 

akan dilakukan pengecekkan sisa pagu frame maupun lensa sesuai dengan 

jenis_pasien yang telah dipilih oleh karyawan dengan biaya ganti frame dan 

kacamata yang telah didapat dari hasil kalkulasi frame dan lensa dari dalam SAP. 

Jika jenis_pasien yang dipilih adalah 0, maka yang akan dilakukan pengecekkan 

adalah pagu frame karyawan dan pagu lensa karyawan. Jika jenis_pasien adalah 1, 

maka yang akan dilakukan pengecekkan adalah pagu frame istri dan pagu lensa 

istri. Namun, jika jenis_pasien adalah 2, maka akan dilakukan pengecekkan pasien 

merupakan anak ke-berapa. Jika pasien merupakan anak ke-1 (pertama), maka yang 

akan dilakukan pengecekkan pagu adalah pagu frame dan lensa anak ke-1. 

Sementara jika pasien merupakan anak ke-2 (kedua), maka yang akan dilakukan 

pengecekkan pagu adalah pagu frame dan lensa anak ke-2. Berikutnya, dari 

pengecekkan pagu frame dan lensa dengan biaya ganti frame dan lensa tersebut, 

akan ditentukan apakah akan lanjut pada proses kalkulasi penggantian, atau tidak. 

Jika pagu frame kurang dari biaya ganti frame, maka akan ditampilkan 

pemberitahuan bahwa pagu frame kurang dari biaya ganti frame dan tidak akan 

dilanjutkan pada proses kalkulasi penggantian. Jika pagu lensa kurang dari biaya 

ganti lensa, maka akan ditampilkan pemberitahuan bahwa pagu lensa kurang dari 

biaya ganti lensa dan tidak akan dilanjutkan pada proses kalkulasi penggantian. 

Begitu pula, jika pagu frame dan lensa kurang biaya ganti frame dan lensa, maka 
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akan ditampilkan pemberitahuan bahwa pagu frame dan lensa kurang dari biaya 

ganti frame dan lensa, serta tidak akan dilanjutkan pada proses kalkulasi 

penggantian. Namun, jika pagu frame dan lensa karyawan lebih dari biaya ganti 

frame dan lensa karyawan, maka akan langsung dilanjutkan pada proses kalkulasi 

penggantian. 

Setelah proses kalkulasi penggantian selesai dilakukan, maka karyawan dapat 

memilih apakah akan melakukan klik tombol Submit atau tidak. Jika tombol Submit 

diklik, maka akan dilanjutkan pada pemrosesan pengajuan. Namun jika tombol 

Submit tidak diklik maka tidak akan dilanjutkan pada pemrosesan pengajuan. 

Berikutnya merupakan flowchart sub-process kategori 2. Flowchart ini 

digambarkan pada Gambar 3.6. Pada flowchart ini pertama sistem meminta 

karyawan untuk melakukan centang disclaimer. Jika disclaimer tidak dicentang, 

maka tidak akan dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun, jika disclaimer 

dicentang, maka akan menampilkan formulir kategori 2 (dua). Setelah formulir 

ditampilkan, maka akan dilakukan pengecekkan kembali terhadap pagu rawat jalan 

karyawan. Jika pagu rawat jalan karyawan sudah habis maka field selain diagnosa, 

biaya frame, dan biaya lensa akan dinon-aktifkan, sehingga karyawan hanya dapat 

melakukan input pada field diagnose, biaya frame dan biaya lensa saja. Namun, jika 

pagu rawat jalan karyawan belum habis, maka tidak ada field di formulir kategori 2 

(dua) yang dinon-aktifkan. 

Jika pagu rawat jalan karyawan belum habis, maka berikutnya karyawan akan 

melakukan input diagnosa dan jenis dokter. Karyawan dapat memilih jenis dokter 

atau tidak. Jika karyawan memilih jenis dokter, maka sistem akan menampilkan 

formulir sesuai dengan jenis dokter yang dipilih.
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Gambar 3.6 Flowchart Sub-process Kategori 2
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Jika karyawan memilih dokter spesialis mata, maka akan menampilkan field 

biaya dokter, jenis dokter, frame kacamata, lensa kacamata, pemeriksaan awal dan 

biaya tindakan. Jika karyawan memilih spesialis gigi, alat bantu atau gigi palsu, 

maka sistem akan menampilkan field biaya dokter dan jumlah gigi. Jika karyawan 

memilih jenis dokter spesialis rahang, maka sistem akan menampilkan field biaya 

dokter dan jumlah rahang. Jika karyawan tidak memilih jenis dokter spesialis, maka 

yang akan ditampilkan adalah formulir yang sama seperti menampilkan jenis dokter 

spesialis mata, namun karyawan tidak diwajibkan untuk mengisi biaya dokter. Hal 

ini diperuntukkan bagi karyawan yang ingin melakukan penggantian kacamata saja, 

tanpa penggantian biaya dokter. Setelah field ditampilkan, maka karyawan dapat 

melakukan input pada field yang tersedia, untuk nantinya data dapat diproses lebih 

lanjut. 

Pada Gambar 3.7 diperlihatkan proses persetujuan pengajuan karyawan, 

dari pengecekkan pengajuan karyawan hingga proses memasukkan data ke dalam 

SAP. Proses pertama, sistem akan mengambil data pengajuan medical reimburse 

karyawan berdasarkan persAdmin milik Admin dari dalam database, yaitu tabel 

tb_mr_trx_medrem_header, tb_mr_trx_medrem_detail, dan 

tb_mr_trx_medrem_files. PersAdmin adalah kode unit bisnis dari suatu tempat 

karyawan tersebut bekerja. Contohnya, “002” merupakan persAdmin dari unit 

Group of Retail and Publishing. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman 

Persetujuan Pengajuan Medical Reimburse berdasarkan data yang diambil dari 

database.  
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Gambar 3.7 Flowchart Persetujuan Pengajuan Karyawan 
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Pada tampilan halaman Persetujuan Pengajuan Medical Reimburse, terdapat 

beberapa fitur, yaitu download bukti kuitansi, tolak (reject) pengajuan, dan terima 

(approve) pengajuan. Jika karyawan melakukan klik pada tombol Download maka, 

sistem akan menjalankan fitur download bukti kuitansi ke dalam komputer 

karyawan. Jika karyawan ingin melakukan reject atau approve pengajuan, maka 

karyawan perlu untuk melakukan centang pada pengajuan yang ingin di-reject atau 

di-approve. Setelah itu, klik tombol Reject atau Approve. Jika karyawan meng-klik 

tombol Reject, maka sistem akan menampilkan popup yang berisi field keterangan 

tolak. Karyawan wajib untuk mengisi field keterangan tolak dan meng-klik tombol 

Submit. Berikutnya, sistem akan melakukan update status pengajuan ke dalam 

database, yaitu tabel tb_mr_trx_medrem_header dan tb_mr_trx_medrem_detail. 

Setelah itu, sistem akan mengambil nomor telepon karyawan dari dalam database, 

yaitu tabel ms_niktelp dan alamat email karyawan yang bersangkutan dari tabel 

tr_login. Berdasarkan alamat email yang sudah diambil tersebut, maka berikutnya 

dilakukan proses pengiriman email kepada karyawan yang bersangkutan, yang 

berisi pemberitahuan bahwa pengajuan medical reimburse karyawan tersebut 

ditolak. Selain pengiriman melalui email sistem juga akan melakukan pengiriman 

data nomor telepon karyawan dan pemberitahuan penolakan pengajuan ke dalam 

database, yaitu tabel WAMedical, untuk berikutnya terdapat aplikasi berupa 

scheduler di dalam server yang akan otomatis mengirimkan pemberitahuan 

penolakan medical reimburse karyawan melalui WhatsApp. Jika karyawan meng-

klik tombol Approve, maka sistem akan mengirim data pengajuan medical 

reimburse karyawan ke dalam SAP untuk dilakukan pengecekkan. Berikutnya, 

sistem akan mengambil status bplan yang dikembalikan dari dalam SAP setelah 
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dilakukan pengecekkan. Kemudian, sistem akan melakukan pengecekkan status 

bplan tersebut. Jika status bplan gagal, maka sistem akan menampilkan 

pemberitahuan bahwa proses persetujuan gagal. Jika status bplan sukses atau oke, 

maka sistem akan memasukkan seluruh data pengajuan medical reimburse 

karyawan ke dalam SAP.  

Setelah itu, sistem akan mengambil status insert dari dalam SAP. Status 

insert ini berfungsi untuk menentukan apakah data berhasil dimasukkan ke dalam 

SAP atau tidak. Jika status insert sukses, maka sistem akan melakukan update status 

pengajuan karyawan menjadi diterima ke dalam database, yaitu tabel 

tb_mr_trx_medrem_header dan tb_mr_trx_medrem_detail, lalu memberikan 

pemberitahuan kepada karyawan, bahwa proses persetujuan pengajuan berhasil 

dilakukan. Jika status insert gagal, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan 

kepada karyawan, bahwa proses persetujuan pengajuan gagal. 

Gambar 3.8 memperlihatkan flowchart history medical reimburse karyawan. 

Pada flowchart ini, akan dilakukan proses menampilkan halaman History Medical 

Reimburse, berdasarkan pada data pengajuan yang telah diajukan oleh. Data 

pengajuan tersebut diambil dari database, yaitu tabel tb_mr_trx_medrem_header, 

tb_mr_trx_medrem_detail, dan tb_mr_trx_medrem_files. Pada halaman History 

Medical Reimburse Karyawan ini terdapat 2 fitur, yaitu fitur filtering data 

berdasarkan tanggal kuitansi pengajuan dan fitur download bukti kuitansi. Pada 

fitur filtering data, karyawan dipersilahkan untuk mengerucutkan pengajuan 

karyawan yang telah dikirimkan, baik itu ditolak, diterima, maupun yang masih 

dalam proses, dari tanggal berapa pun yang ingin ditampilkan. Pengajuan yang akan 

ditampilkan tersebut akan sesuai dengan range tanggal yang telah di-input oleh 
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karyawan. Jika karyawan tidak ingin menggunakan fitur tersebut, maka data yang 

ditampilkan adalah seluruh data pengajuan karyawan yang telah dikirimkan, baik 

itu diterima, ditolak, atau masih dalam proses. Berikutnya, jika karyawan ingin 

menggunakan fitur download, maka sistem akan melakukan download bukti 

kuitansi sesuai pengajuan yang ingin di-download secara otomatis. Jika tidak, maka 

proses akan diselesaikan. 

 
Gambar 3.8 Flowchart History Medical Reimburse Karyawan 
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3.2.3 Skema Database 

 

Gambar 3.9 Skema Database 

Gambar 3.9 menunjukkan skema dari database yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi Medical Reimburse Online. Pada skema tersebut, terlihat 

terdapat enam tabel yang terdiri dari tiga tabel yang saling berhubungan, yaitu 

tb_mr_trx_medrem_header yang berelasi secara one to many, dengan tabel 

tb_mr_trx_medrem_detail, dan tb_mr_trx_medrem_files, serta tiga tabel yang tidak 

berhubungan, yaitu tabel ms_niktelp, tr_login, dan WAMedical. 

Tabel tb_mr_trx_medrem_header dan tb_mr_trx_medrem_detail, berfungsi 

untuk menyimpan maupun mengirimkan data-data pengajuan karyawan. Sementara 

tb_mr_trx_medrem_files berfungsi untuk menyimpan maupun mengirimkan data 
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file bukti kuitansi dari pengajuan karyawan. Lalu tabel WAMedical berfungsi untuk 

menyimpan data yang dibutuhkan untuk dilakukan pengiriman WhatsApp kepada 

karyawan. 

3.2.4. Struktur Tabel 

Berikut merupakan struktur tabel yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi Medical Reimburse Online. Pada struktur tabel berikut, tabel yang 

ditampilkan merupakan tabel yang sudah disediakan oleh pihak Kompas Gramedia. 

Sementara yang dikembangkan sendiri pada pengembangan ini adalah kolom 

flag_sap, seqnr, dan alasan_tolak pada tabel tb_mr_trx_medrem_detail. 

1. Nama Tabel  : ms_niktelp 

Fungsi : Mendapatkan persAdmin karyawan, Nama karyawan dan 

Telp karyawan 

Primary Key : NIK 

Foreign key : -  

Tabel 3.2 Struktur Tabel ms_niktelp 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
NIK varchar 10 Nomor Induk Karyawan 
Telp varchar 50 Nomor Telpon Karyawan 
Email varchar 241 Email Karyawan 
PersAdmin varchar 10 Kode Unit Karyawan 
EmailAdmin varchar 50 Email Admin 
KetHP varchar 50 Keterangan Nomor 

Handphone Karyawan 
KetEmail varchar 50 Keterangan Email 

Karyawan 
Nama varchar 50 Nama Lengkap Karyawan 
Positions varchar 80 Jabatan Karyawan 
Unit varchar 350 Nama Unit Karyawan 
SubArea varchar 10 Kode Lokasi Karyawan 
SubAreaText varchar 50 Nama Lokasi Karyawan 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel ms_niktelp (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
PersAdminText varchar 50 Nama Unit Karyawan 
Esg varchar 2 Layer 
PayAdmin varchar 10 Kode Penyusun Gaji 
PayAdminText varchar 50 Nama Penyusun Gaji 
Status varchar 20 Status Kontrak Karyawan 
tgl_permanent varchar 10 Tanggal Kontrak Permanen 

Karyawan 
TglUpdate datetime  Tanggal Tabel Diupdate 
PersArea varchar 4 Kode PT 
PayArea varchar 50 Kode Area Penyusun Gaji 
EXTTELP varchar 100 Nomor Telpon Extention 
LOKASIABSEN varchar 100 Lokasi Absen Karyawan 
NAMAPANGGILAN varchar 100 Nama Panggilan Karyawan 
NOKANTOR varchar 100 Nomor Telp 
ESGTEXT varchar 100 Nama Layer 
costCenter varchar 100 Kode Pembebanan Biaya 
costCenterText varchar 100 Nama Pembebanan Biaya 
GESCH varchar 100 Jenis Kelamin Karyawan 

 

2. Nama Tabel  : tb_mr_trx_medrem_header 

Fungsi      : Mendapatkan data header pengajuan karyawan 

 Menyimpan data pengajuan header karyawan 

Primary key  : idHeader 

Foreign key   : - 

Tabel 3.3 Struktur Tabel tb_mr_trx_medrem_header 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
id_header bigint  ID Header 
category int  Kategori Jenis Pengobatan 
nik varchar 6 Nomor Induk Karyawan 
disease varchar 500 Diagnosa Penyakit 
total_biaya_ganti numeric 20 Total Penggantian 
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Tabel 3.3 Struktur Tabel tb_mr_trx_medrem_header (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
approved_sap int 50 Status Pengajuan 
nama varchar 100 Nama Karyawan 
persadmin varchar 3 Kode Unit Karyawan 

 

3. Nama Tabel : tb_mr_trx_medrem_detail 

Fungsi      : Mendapatkan data detail pengajuan karyawan 

 Menyimpan data pengajuan detail karyawan 

 Menyimpan nik admin yang menerima atau menolak 

 Menyimpan status pengajuan per jenis pengobatan 

 Menyimpan alasan penolakan pengajuan 

Primary key  : id_detail 

Foreign key   : id_header 

Tabel 3.4 Struktur Tabel tb_mr_trx_medrem_detail 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
id_detail bigint  ID Detail 
id_header bigint  ID Header 
barea varchar 2 Business Area Karyawan 
bplan int  Kode Tipe Transaksi 
subty int  Kode Status dalam Keluarga 
chlnr int  Anak urutan ke Berapa 
clmdt datetime  Tanggal Input Pengajuan 
seqnr int  Nomor Transaksi 
bildt datetime  Tanggal Kwitansi 
bilnr int  Nomor Kwitansi 
clamt numeric 20 Nominal Pengajuan 
currc varchar 3 Kode Mata Uang 
docid varchar 4 Kode Jenis Dokter Spesialis 
stats varchar 1 Status Pengajuan 
eeamt numeric 20 Penggantian oleh Karyawan 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel tb_mr_trx_medrem_detail (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
eramt numeric 20 Penggantian oleh Perusahaan 
usnam varchar 30 UserName 
chngdate datetime  Tanggal Tabel Diubah 
chngtime datetime  Tanggal Waktu Diubah 
accdate datetime  Tanggal Diterima (Approve) 
flag_sap int  Status Pengajuan Transaksi 
right_eye_plus int  Besar Plus pada Mata Kanan 

Karyawan 
right_eye_min int  Besar Minus pada Mata Kanan 

Karyawan 
left_eye_plus int  Besar Plus pada Mata Kiri 

Karyawan 
left_eye_min int  Besar Minus pada Mata Kiri 

Karyawan 
nik_hrs varchar 6 NIK HR Rem. Admin 
bplan_name varchar 300 Nama Tipe Transaksi 
immunization_name varchar 20 Nama Imunisasi 
alasan_tolak varchar 100 Alasan Penolakan Pengajuan 

 

4. Nama Tabel : tb_mr_trx_medrem_files 

Fungsi : Mendapatkan seluruh data file bukti kuitansi 

 Menyimpan seluruh data file bukti kuitansi 

Primary key  : id_file 

Foreign key   : id_header 

Tabel 3.5 Struktur Tabel tb_mr_trx_medrem_files 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
id_file bigint  ID File Bukti Kwitansi 
id_header bigint  ID File 
path_file varchar 500 Lokasi File 
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5. Nama Tabel : WAMedical 

Fungsi : Menyimpan nomor Handphone karyawan tujuan, dan Teks 

pesan yang akan dikirimkan. 

Primary key  : Id 

Foreign key   : - 

 
Tabel 3.6 Struktur Tabel WAMedical 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
Id int  Id Message 
MessageTo nvarchar 80 Nomor Handphone tujuan 
MessageText nvarchar MAX Teks Pesan yang akan dikirimkan 
IsQueued bit  Status Pesan sedang dalam antrian 
IsSent bit  Status pesan sudah terkirim 
IsPriority bit  Status pesan prioritas untuk dikirim 
MessageTime datetime  Waktu pesan terkirim 

 

6. Nama Tabel : tr_login 

Fungsi : Mendapatkan email karyawan 

Primary key  : userLogin 

Foreign key   : - 

Tabel 3.7 Struktur Tabel tr_login 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
userLogin varchar 10 Nomor Induk Karyawan 
password varbinary 256 Password Karyawan 
lastSessionID varchar 50 NIK dan Waktu Login 
lastLoginTime datetime  Waktu Terakhir Login 
isActive bit  Status User 
birthPlace varchar 50 Tempat Lahir Karyawan 
birthDate datetime  Tanggal Lahir Karyawan 
email varchar 100 Email Karyawan 
generatedPassword varbinary 256 Password yang diEncrypt 
ModuleRoleID int  ID Hak Akses 
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Tabel 3.7 Struktur Tabel tr_login (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 
StatusNonSAP bit  Status SAP 
KMPortal_Survei_flag bit  Status Login KM Portal 
counterPassword int  Jumlah Salah Password 
lock bit  Status Penguncian User 
phoneNumber varchar 20 Nomor Telpon Karyawan 
AndroidLogin datetime  Tanggal Terakhir Login 

Aplikasi Android HR Portal 
AndroidID varchar 500 ID Android Device 
AndroidAppVersion varchar 10 Android App Version 
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