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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan peserta magang di perusahaan adalah sebagai web developer di 

dalam Departemen IT yang bertanggung jawab untuk melakukan perancangan dan 

pembuatan aplikasi web Human Resource Information System yang mengikuti 

standar framework Yii. Koordinasi dari pelaksanaan kerja magang ini adalah 

Bapak Yasib sebagai supervisor serta Bapak Budi sebagai pengguna aplikasi web 

yang dibangun dan Kepala Departemen HRD-GA (Human Resource Development 

and General Accounting). 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama penulis melaksanakan kerja magang di 

yayasan World Harvest adalah mengembangkan aplikasi web Human Resource 

Information System Departemen HRD-GA (Human Resource Development and 

General Accounting). Pembangunan system dilakukan dengan mengumpulkan 

user requirements, melakukan perancangan database dan system lalu 

merealisasikan rancangan tersebut menjadi aplikasi web.  

Penulis juga bertugas untuk presentasi system secara berkala kepada 

pengguna untuk memastikan bahwa system yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

dan untuk menunjukkan progress dari system. Dokumentasi system dilakukan 

dengan membuat diagram use case yang kemudian dikirimkan kepada supervisor 

bersamaan dengan source code dan file sql database. 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pada bagian ini, pelaksanaan kerja magang diuraikan, uraian meliputi: 

deskripsi umum system, aktivitas kerja magang, rancangan system, hasil system 

serta presentasi dan pengujian akhir. 

3.3.1. Deskripsi Umum System 

System yang dibangun merupakan system yang biasa dikenal dengan 

HRIS, yang merupakan kependekan dari Human Resource Information System. Di 

dalam Journal of System’s Management, Tannenbaum menyatakan bahwa Human 

Resource Information System adalah sebuah system yang berguna untuk 

membantu pengelolaan data sumber daya manusia yang berada di dalam suatu 

organisasi (1990). Sesuai dengan definisi tersebut, system yang dibangun penulis 

berguna bagi Departemen Human Resource yayasan World Harvest di dalam 

melakukan pengolahan data-data yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Seluruh fungsionalitas yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Fungsi yang tersedia diantaranya: manage karyawan, manage departemen, 

manage golongan, manage level, view history dan view summary.  

3.3.2. Aktivitas Kerja Magang 

Model pengembangan yang digunakan adalah model prototyping. Menurut 

Pressman, prototyping adalah model pembangunan software yang iterative, 

sehingga memungkinkan sebuah pembangunan yang secara meningkat dan 

membuat sebuah software menjadi lebih lengkap seiring peningkatannya 

(2010:43). Model prototyping dipilih karena user memilih untuk memberikan 

kebutuhannya secara berkala, sehingga kebutuhan dapat ditambahkan setiap saat. 
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Di minggu pertama fokus pekerjaan penulis adalah melakukan analisis 

dokumen, kebutuhan serta memulai perancangan database. Proses magang 

dimulai dengan bertemu dengan Kepala Departemen HRD-GA (Human Resource 

Development and General Accounting) yayasan World Harvest, yaitu Bapak Budi 

untuk melakukan wawancara mengenai aplikasi web Human Resource 

Information System yang dibutuhkan dan memperoleh dokumen-dokumen yang 

terkait untuk diidentifikasi. Wawancara dilaksanakan selama tiga hari secara 

berturut-turut. Penulis menerima satu buah dokumen fisik dan satu buah dokumen 

elektronik dari Departemen HRD-GA (Human Resource Development and 

General Accounting).  

 Dokumen fisik berupa form karyawan baru dan dokumen elektronik 

berupa laporan absensi seluruh karyawan yayasan World Harvest. Kedua buah 

dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan lalu 

mengaitkannya dengan user requirements yang diperoleh untuk melakukan desain 

database dan system. Kebutuhan utama user akan system antara lain: 

1. Fungsionalitas untuk manage karyawan, golongan, level, departemen, jabatan 

dan lokasi cabang departemen.  

2. Pencarian dalam manage data harus dapat berdasarkan beberapa filter.  

3. Fungsionalitas notifikasi untuk notifikasi kontrak karyawan. 

Berdasarkan kebutuhan dan dokumen yang telah diperoleh, penulis 

melakukan proses perancangan database secara cepat dan juga melakukan coding 

untuk membuat form input karyawan menggunakan PHP murni tanpa framework. 

Hal ini dikarenakan Kepala Human Resource menginginkan agar pembuatan 

system dimulai secepatnya, di minggu ini penulis tidak dapat bertemu supervisor. 
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 Di minggu kedua, penulis baru dapat bertemu dengan supervisor yaitu 

Bapak Yasib dan meminta feedback mengenai form input karyawan dan 

rancangan database yang telah dibuat. Supervisor menyatakan bahwa sebenarnya 

system tidak hanya harus dapat memenuhi kebutuhan Human Resource akan tetapi 

juga harus memiliki pondasi atau database yang kuat, karena system ini nantinya 

akan dikembangkan lagi. Supervisor lalu menyarankan agar sebaiknya, system 

dibangun dengan menggunakan framework Yii dan database yang dibuat juga 

harus telah berada dalam bentuk ternormalisasi 3NF. Fokus pekerjaan di minggu 

ini adalah mempelajari framework Yii dan melanjutkan perancangan database. 

 Di minggu ketiga, proses perancangan database dilanjutkan dan penulis 

juga membuat diagram use case system sesuai dengan permintaan supervisor. Hal 

ini dimaksudkan sebagai dokumentasi bagi programmer lain yang nantinya 

mungkin melanjutkan pengembangan database, yakni untuk menunjukkan hal apa 

saja yang telah ditambahkan ke dalam system. Perancangan database di minggu 

ini dilakukan hingga final yaitu hingga membentuk database dengan tingkat 

normalisasi 3NF. Setelah terbentuk, rancangan database dan use case ditunjukkan 

ke supervisor. Supervisor lalu menyetujuinya dan menyatakan bahwa mulai 

minggu keempat, proses coding dapat dimulai. 

 Di minggu keempat, fokus pekerjaan penulis adalah coding menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan basis framework Yii untuk membuat dasar dari 

aplikasi web Human Resource Information System. Framework Yii merupakan 

framework yang memiliki pola MVC, maka dari itu, untuk setiap tabel di dalam 

database perlu sebuah class model. Pembuatan model, controller dan view dasar 

dilakukan dengan menggunakan Gii CRUD Generator sesuai dengan saran 
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supervisor. Akan tetapi, generator hanya dapat menghasilkan kode-kode dasar 

dan belum dapat memenuhi user requirements, sehingga penulis melakukan 

beberapa penyesuaian. Di minggu ini, fungsionalitas untuk input dan update data 

karyawan, departemen, golongan, jabatan, lokasi cabang serta level diselesaikan. 

  Di awal minggu kelima, hasil sementara system ditunjukkan kepada 

Bapak Budi selaku Kepala Departemen HRD-GA (Human Resource Development 

and General Accounting) yayasan World Harvest. Beliau meminta beberapa fitur 

baru untuk ditambahkan, yaitu fitur untuk upload foto karyawan, fitur pencatatan 

history karyawan setiap kali mutasi karyawan dilakukan. Fitur untuk upload foto 

karyawan, pencarian, view detail dan delete data diselesaikan di minggu ini, fitur 

mutasi karyawan juga mulai untuk dikerjakan. 

 Di minggu keenam, selain presentasi progress system dilakukan ke Kepala 

Departemen HRD-GA (Human Resource Development and General Accounting), 

pertemuan dengan supervisor dilakukan karena penulis mengalami kendala dalam 

membuat fitur mutasi karyawan. Penulis awalnya berpikir bahwa fitur mutasi 

karyawan tidak ada bedanya dengan fitur update karyawan. Supervisor 

menjelaskan bahwa update karyawan hanya berguna untuk mengubah data 

apabila terjadi salah input. Sedangkan, mutasi karyawan merupakan sebuah fitur 

yang berbeda, dimana setiap perubahan data juga akan dicatat.  

Supervisor lalu menyarankan agar dibuat sebuah tabel baru untuk 

pencatatan history mutasi karyawan. Di akhir minggu keenam, penambahan tabel, 

fitur mutasi karyawan dan notifikasi kontrak diselesaikan. Selain itu, penulis juga 

menambahkan fitur login dan ubah password agar system lebih lengkap, penulis 

melakukan pengujian terhadap system secara manual. 

Rancang bangun..., Glen, FTI UMN, 2015



 

 

12 

 

 Di awal minggu ketujuh, presentasi progress system kembali dilakukan 

dan Kepala Departemen HRD-GA (Human Resource Development and General 

Accounting) meminta fitur baru lain untuk ditambahkan. Beliau menginginkan 

fitur yang dapat memunculkan summary dari data karyawan, jenis karyawan dan 

level karyawan, sehingga penulis melakukan proses coding untuk menambahkan 

fitur ini. Setelah fitur selesai ditambahkan, pengujian system kembali dilakukan 

secara manual. Selain itu, pada akhir minggu ini, presentasi akhir dan pengujian 

oleh pengguna juga dilakukan. Pengujian oleh pengguna ini akan dibahas lebih 

lanjut pada subbab 3.5. 

 Di minggu kedelapan, system telah selesai dan pekerjaan yang dilakukan 

oleh penulis adalah memodifikasi use case diagram sesuai dengan fitur-fitur baru 

yang telah ditambahkan, mengekspor seluruh data dari file excel yang ada ke 

dalam database, lalu memasukkan source code serta file sql database dari system 

ke dalam CD lalu memberikannya ke supervisor untuk proses hosting. 

Pelaksanaan kerja magang berakhir di minggu ini. 

3.3.3. Rancangan System 

Rancangan system meliputi diagram entity relationship, diagram use case, 

diagram activity dan diagram sequence. Diagram entity relationship dibentuk 

berdasarkan rancangan database dan diagram use case dibentuk berdasarkan user 

requirements. Untuk tiap use case, diagram activity dibuat dan sequence dibuat. 

Diagram class juga dibuat untuk menampilkan struktur hubungan antara class 

dalam system. Selain itu, struktur dari class model dan controller juga akan 

dijelaskan. 
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3.3.3.1. Diagram Entity Relationship  

Diagram entity relationship dibuat untuk menunjukkan struktur database 

secara keseluruhan. Seluruh relasi antar tabel ditampilkan di dalam diagram ini. 

Beberapa garis relasi dihighlight untuk memperjelas dan mempermudah 

pembacaan diagram. 

Gambar 3.1. Diagram Entity Relationship System 
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3.3.3.2. Diagram Use Case 

Gambar di bawah menunjukkan hasil perancangan diagram use case. 

Manage use cases pada dasarnya terkait dengan operasi-operasi lain yang 

tergolong create, retrieve, update dan delete data. Manage use cases dipilih untuk 

digunakan agar diagram use case tidak menjadi terlalu rumit. 

 
Gambar 3.2. Diagram Use Case System 
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3.3.3.3. Diagram Activity 

Diagram activity dibuat untuk setiap use case dan berguna untuk 

menampilkan alur aktivitas, diagram-diagram activity yang dibuat antara lain: 

1. Diagram Activity Login  

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

login.  

Gambar 3.3. Diagram Activity Login 

2. Diagram Activity View Notifikasi Kontrak 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case view 

notifikasi kontrak. 

 
Gambar 3.4. Diagram Activity View Notifikasi Kontrak 
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3. Diagram Activity List History Karyawan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case list 

history karyawan. 

Gambar 3.5. Diagram Activity List History Karyawan 

4. Diagram Activity Logout 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

logout. 

 
Gambar 3.6. Diagram Activity Logout 
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5. Diagram Activity Manage Karyawan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage karyawan. Operasi create, search, view detail, mutasi, update, delete 

terkait di dalam manage karyawan. 

 
Gambar 3.7. Diagram Activity Manage Karyawan 
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6. Diagram Activity Manage Lokasi Cabang 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage lokasi cabang. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait 

di dalam manage lokasi cabang. 

 
Gambar 3.8. Diagram Activity Manage Lokasi Cabang 
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7. Diagram Activity Manage Departemen 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage departemen. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait di 

dalam manage departemen. 

 
Gambar 3.9. Diagram Activity Manage Departemen 
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8. Diagram Activity Manage Jabatan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage jabatan. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait di 

dalam manage jabatan. 

 
Gambar 3.10. Diagram Activity Manage Jabatan 
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9. Diagram Activity Manage Golongan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage golongan. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait di 

dalam manage golongan. 

 
Gambar 3.11. Diagram Activity Manage Golongan 
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10. Diagram Activity Manage Level 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case 

manage level. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait di dalam 

manage level. 

 
Gambar 3.12. Diagram Activity Manage Level 
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11. Diagram Activity View Summary Karyawan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case view 

summary karyawan.  

 
Gambar 3.13. Diagram Activity View Summary Karyawan 

12. Activity View Summary Jenis Karyawan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case view 

summary jenis karyawan.  

 
Gambar 3.14. Diagram Activity View Summary Jenis Karyawan 

Rancang bangun..., Glen, FTI UMN, 2015



 

 

24 

 

13. Activity View Summary Level Karyawan 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case view 

summary level karyawan.  

 
Gambar 3.15. Diagram Activity View Summary Level Karyawan 

14. Activity Ubah Password 

Diagram activity di bawah menunjukkan alur aktivitas untuk use case ubah 

password.  

 
Gambar 3.16. Diagram Activity Ubah Password 
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3.3.3.4. Diagram Sequence 

Diagram sequence dibuat untuk setiap use case dan berguna untuk 

menampilkan alur interaksi antar objek, interaksi dilakukan dengan bertukar 

message dan sebuah message dapat memiliki atau tidak memiliki parameter. 

Diagram sequence system yang dibuat antara lain: 

1. Diagram Sequence Login  

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case login. 

 
Gambar 3.17. Diagram Sequence Login 

2. Diagram Sequence View Notifikasi Kontrak 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case view notifikasi kontrak. 

 
Gambar 3.18. Diagram Sequence View Notifikasi Kontrak 
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3. Diagram Sequence List History Karyawan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case list history karyawan. List history karyawan berisikan operasi view 

detail, pencarian. 

 
Gambar 3.19. Diagram Sequence List History Karyawan 

4. Diagram Sequence Logout 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case logout. 

 
Gambar 3.20. Diagram Sequence Logout 
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5. Diagram Sequence Manage Karyawan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage karyawan. Operasi create, search, view detail, mutasi, update, 

delete terkait di dalam manage karyawan. 

 
Gambar 3.21 Diagram Sequence Manage Karyawan 
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6. Diagram Sequence Manage Lokasi Cabang 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage lokasi cabang. Operasi create, search, view detail, update, delete 

terkait di dalam manage lokasi cabang. 

 
Gambar 3.22. Diagram Sequence Manage Lokasi Cabang 
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7. Diagram Sequence Manage Departemen 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage departemen. Operasi create, search, view detail, update, delete 

terkait di dalam manage departemen. 

 
Gambar 3.23. Diagram Sequence Manage Departemen 
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8. Diagram Sequence Manage Jabatan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage jabatan. Operasi create, search, view detail, update, delete 

terkait di dalam manage jabatan. 

 
Gambar 3.24. Diagram Sequence Manage Jabatan 
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9. Diagram Sequence Manage Golongan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage golongan. Operasi create, search, view detail, update, delete 

terkait di dalam manage golongan. 

 
Gambar 3.25. Diagram Sequence Manage Golongan 
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10. Diagram Sequence Manage Level 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case manage level. Operasi create, search, view detail, update, delete terkait 

di dalam manage level. 

 
Gambar 3.26. Diagram Sequence Manage Level 
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11. Diagram Sequence View Summary Karyawan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case view summary karyawan. Data summary karyawan didapatkan dari class 

model Karyawan. 

 
Gambar 3.27. Diagram Sequence View Summary Karyawan 

12. Diagram Sequence View Summary Jenis Karyawan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case view summary jenis karyawan. Data summary jenis karyawan didapatkan 

dari class model Karyawan. 

 
Gambar 3.28. Diagram Sequence View Summary Jenis Karyawan 

Rancang bangun..., Glen, FTI UMN, 2015



 

 

34 

 

13. Diagram Sequence View Summary Level Karyawan 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

use case view summary level karyawan. Data summary level karyawan didapatkan 

dari class model Karyawan. 

 
Gambar 3.29. Diagram Sequence View Summary Level Karyawan 

14. Diagram Sequence Ubah Password 

Diagram sequence di bawah menunjukkan alur interaksi antar objek untuk 

ubah password. 

 
Gambar 3.30. Diagram Sequence Ubah Password 
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3.3.3.5. Diagram Class 

Di dalam diagram class yang dibuat, notasi representasi class dengan 

menggunakan nama class, tanpa attribute dan function digunakan agar struktur 

hubungan antar class dapat dimuat seluruhnya. Penjelasan mengenai attribute dan 

function class dijelaskan pada subbab 3.3.3.6. Seluruh class yang digambarkan 

merupakan class yang memiliki peran penting di dalam system.  

 
Gambar 3.31. Diagram Class System 
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3.3.3.6. Struktur Class 

Pada dasarnya, terdapat dua macam class di dalam diagram class pada 

gambar 3.31, yakni class model dan class controller. Setiap class model memiliki 

attribute sesuai dengan attribute pada tabel database yang direpresentasikan. 

Class-class yang tergolong sebagai model antara lain: Karyawan, 

HistoryKaryawan, Departemen, Jabatan, Golongan, Level, Kontrak, InfoKontak, 

Pasangan, Anak, PendidikanNonformal, Lokasi, Kota, Provinsi. Function-

function class yang dimiliki model pada umumnya ditampilkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Function-function dalam Class Model 

Nama Function Keterangan 

public model() Mendapatkan class name. 

public getData ($id) Mendapatkan data dari tabel yang direpresentasikan 

berdasarkan primary key. 

public search($params) Melakukan pencarian data dari tabel yang 

direpresentasikan berdasarkan parameters.  

public delete($id) Melakukan delete data dari tabel yang 

direpresentasikan berdasarkan primary key. 

public deleteAll() Menghapus seluruh data dari tabel yang 

direpresentasikan. 

public save($data) Melakukan input atau update data terhadap tabel. 

public relations() Mengembalikan array yang merepresentasikan 

hubungan model dengan model lainnya. 

public tableName()  Mendapatkan nama tabel yang direpresentasikan 

class. 

 

Khusus untuk class Karyawan, terdapat beberapa function tambahan 

karena class Karyawan juga digunakan untuk melakukan summary data. Seluruh 

function tambahan ditampilkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Function-function Tambahan untuk Class Karyawan 

Nama Function Keterangan 

public getDataSummaryKaryawan () Mendapatkan data summary karyawan. 

public getDataSummaryJenis () Mendapatkan data summary jenis 

karyawan.  

public getDataSummaryLevel() Mendapatkan data summary level 

karyawan. 
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 Selain itu, terdapat juga class yang tergolong sebagai class controller, 

yang termasuk class controller antara lain: KaryawanController, 

HistoryKaryawanController, LokasiController, DepartemenController, 

GolonganController, LevelController, JabatanController dan SiteController. Class 

controller berguna untuk melakukan operasi terhadap data yang didapatkan dari 

class model dan mengupdate view. Seluruh class controller pada diagram 

memiliki function-function yang sama kecuali class SiteController. Tabel 3.3 

menampilkan seluruh function pada class controller pada umumnya. 

Tabel 3.3. Struktur Class Controller Pada Umumnya 

Nama Function Keterangan 

public 

actionViewDetail($id) 

Mendapatkan data dari model lalu mengupdate view 

untuk menampilkan view detail data. 

public 

actionCreate($data) 

Menampilkan view untuk input data baru, 

memanggil fungsi save pada model. 

public static 

actionUpdate($id) 

Menampilkan view untuk update data, memanggil 

fungsi save pada model. 

public actionDelete($id) Memanggil fungsi delete pada model lalu 

mengupdate view list data. 

public 

actionAdmin($params) 

Memanggil fungsi search pada model lalu 

mengupdate view list data. 

 

Khusus untuk class KaryawanController terdapat juga sebuah function 

bernama public actionMutasi($data) yang berguna untuk memanggil function save 

pada model karyawan dan history karyawan lalu mengupdate view. Selanjutnya, 

tabel 3.4. menunjukkan seluruh function Class SiteController. 

Tabel 3.4. Struktur Class SiteController 

Nama Function Keterangan 

public 

actionLogin($logindata) 

Menampilkan form login, melakukan pengecekan 

data login, membuat sesi login. 

public actionHome() Membuat teks notifikasi lalu menampilkan view 

home.  

public actionLogout () Menghancurkan sesi login user lalu menampilkan 

view login. 

public 

actionChangePassword($n

ewpass, $oldpass) 

Melakukan pengecekan password lama dan baru, 

mengubahnya lalu mengupdate view untuk 

notifikasi status perubahan. 
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3.3.4. Hasil System 

 Pada bagian ini, hasil dari pembuatan Human Resource Information 

System ditampilkan dalam bentuk screenshot. 

1. Halaman Login 

 
Gambar 3.32. Screenshot Halaman Login 

Halaman ini berguna untuk melakukan login bagi user pengguna system. 

2. Halaman Home 

 
Gambar 3.33. Screenshot Halaman Home 

Halaman ini akan menampilkan seluruh menu utama dan notifikasi jumlah 

karyawan yang kontraknya hampir habis.  
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3. Halaman Manage Karyawan 

 
Gambar 3.34. Screenshot Halaman Manage Karyawan 

 Halaman manage dapat digunakan untuk melakukan operasi view detail, 

update, delete dan pencarian. Khusus untuk manage karyawan, terdapat juga 

tombol untuk operasi mutasi karyawan. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan 

filter range tanggal kontrak, bulan berakhir kontrak, nik, nama, status, jenis, 

departemen, golongan serta jabatan. Proses pencarian dan delete dilakukan secara 

asynchronous sehingga halaman tidak perlu dimuat ulang. Menu selain pencarian 

dan delete akan memanggil halaman lainnya yang bersesuaian. Apabila dilakukan 
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pencarian, maka list akan diperbarui dan hasil pencarian akan ditampilkan. Hasil 

pencarian akan sesuai dengan filter-filter yang dipilih. 

 
Gambar 3.35. Screenshot Hasil Pencarian 

Selain itu, jika tombol delete yang diklik maka akan muncul dialog 

konfirmasi, jika disetujui maka data akan dihapus serta list akan diperbarui. 

Gambar 3.36. Screenshot Dialog Konfirmasi Hapus 
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4. Halaman Tambah Karyawan 

 
Gambar 3.37. Screenshot Halaman Tambah Karyawan 

 Halaman ini menampilkan form untuk input karyawan baru, di form ini 

juga dapat dimasukkan data anak, pasangan, pendidikan nonformal, foto 

karyawan dan kontrak jika isi dropdown menu jenis karyawan yang dipilih adalah 

kontrak.  
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5. Halaman View Detail Karyawan 

 
Gambar 3.38. Screenshot Halaman View Detail Karyawan 

Pada halaman ini, seluruh informasi mengenai seorang karyawan 

ditampilkan, termasuk foto karyawan yang telah diunggah, informasi pasangan, 

anak, history, kontrak, info kontak dan pendidikan nonformal jika ada.  
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6. Halaman Update Karyawan 

 
Gambar 3.39. Screenshot Halaman Update Karyawan 

 Halaman update mirip dengan halaman input, akan tetapi form pada 

halaman update akan secara otomatis terisi dengan data karyawan yang 

bersangkutan. Sehingga, pengguna dapat mengubah data yang telah ada. 

Perubahan data yang dilakukan pada halaman ini tidak disimpan sebagai history. 

Rancang bangun..., Glen, FTI UMN, 2015



 

 

44 

 

7. Halaman Mutasi Karyawan 

 
Gambar 3.40. Screenshot Halaman Mutasi Karyawan 

 Halaman ini berguna untuk melakukan mutasi karyawan. Jenis mutasi 

antara lain: Pindah golongan, pindah departemen, ubah jabatan, ubah jenis 

karyawan dan resign. Untuk tiap jenis mutasi, maka dropdown menu input yang 

berada di bawah dropdown menu jenis mutasi akan langsung menyesuaikan. 

Misalnya apabila jenis mutasi adalah pindah departemen, maka dropdown menu 

akan berubah menjadi dropdown menu untuk departemen lama dan departemen 

baru. 

Berbeda dengan proses edit atau update data karyawan, setiap kali mutasi 

dilakukan tidak hanya data karyawan yang bersangkutan akan diperbarui dalam 

database, akan tetapi juga akan terbentuk sebuah history di dalam database, 

tepatnya dalam tabel history_karyawan untuk karyawan yang bersangkutan. 

History ini dapat dilihat pada halaman list history karyawan dan view detail 

history karyawan. 
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8. Halaman List History Karyawan dan View Details Karyawan 

 
Gambar 3.41. Screenshot Halaman List History Karyawan 

 Pada halaman ini, akan ditampilkan seluruh data history karyawan yang 

ada. Halaman ini juga memungkinkan pencarian history karyawan berdasarkan 

data-data perpindahan seperti jabatan lama dan jabatan baru yang dicatat pada 

history karyawan dan tanggal perpindahan. Jika tombol view detail diklik, maka 

akan muncul detail history dari karyawan pada halaman view detail history. 

Halaman view detail history akan menampilkan informasi sebuah history, 

termasuk tanggal dilakukannya suatu mutasi data dan keterangan mutasi. 

 
Gambar 3.42. Screenshot Halaman View Detail History Karyawan 
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9. Halaman View Summary Karyawan 

 
Gambar 3.43. Screenshot Halaman Atas View Summary Karyawan 

 Halaman ini berguna untuk menampilkan summary seluruh karyawan yang 

berada di dalam yayasan World Harvest. Informasi yang ditampilkan termasuk 

nama, level, jabatan, golongan, departemen, jenis karyawan serta tanggal berakhir 

kontrak dan tanggal masuk jika tersedia. Jika karyawan adalah karyawan kontrak 

maka masa berakhir kontrak akan ditampilkan, lama bekerja karyawan juga 

ditampilkan jika terdapat data tanggal masuk karyawan. Selain itu, di bagian 

paling bawah halaman juga terdapat jumlah total seluruh karyawan. 

 
Gambar 3.44. Screenshot Halaman Bawah View Summary Karyawan 

 Pada gambar di atas, terlihat bahwa jumlah total seluruh karyawan dalam 

summary juga ditampilkan. Tabel yang ditampilkan dapat langsung diekspor ke 

dalam program Microsoft Excel melalui operasi copy dan paste. 
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10. Halaman View Summary Jenis Karyawan 

 
Gambar 3.45. Screenshot Halaman Atas View Summary Jenis Karyawan 

 Halaman ini berguna untuk menampilkan summary seluruh jenis karyawan 

yang berada di dalam yayasan World Harvest. Informasi yang ditampilkan adalah 

seluruh nama departemen dan jumlah seluruh jenis karyawan di dalam tiap 

departemen. Selain itu, di bagian paling bawah halaman juga terdapat jumlah total 

seluruh karyawan. 

 
Gambar 3.46. Screenshot Halaman Bawah View Summary Jenis Karyawan 

Pada gambar di atas, terlihat bahwa jumlah total seluruh karyawan dalam 

summary juga ditampilkan. Tabel yang ditampilkan dapat langsung diekspor ke 

dalam program Microsoft Excel melalui operasi copy dan paste. 
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11. Halaman View Summary Level Karyawan 

 
Gambar 3.47. Screenshot Halaman Atas View Summary Level Karyawan 

 Halaman ini berguna untuk menampilkan summary seluruh level karyawan 

yang berada di dalam yayasan World Harvest. Informasi yang ditampilkan adalah 

seluruh nama departemen dan jumlah karyawan untuk tiap level di dalam tiap 

departemen. Jumlah total seluruh karyawan juga ditampilkan di bagian bawah 

halaman.  

Gambar 3.48. Screenshot Halaman Bawah View Summary Level Karyawan 

Pada gambar di atas, terlihat bahwa jumlah total seluruh karyawan dalam 

summary juga ditampilkan. Tabel yang ditampilkan dapat langsung diekspor ke 

dalam program Microsoft Excel melalui operasi copy dan paste. 
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3.3.5. Presentasi dan Pengujian Akhir 

 Pada akhir minggu ketujuh kerja magang, penulis mempresentasikan hasil 

final dari system kepada Bapak Budi selaku pengguna. Selama tahap pembuatan, 

penulis memang telah melakukan pengujian sendiri, akan tetapi pengujian oleh 

pengguna tidak dilakukan. Di pengujian akhir ini, pengguna ikut serta di dalam 

pengujian.  

Presentasi dan pengujian akhir ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

system telah selesai dibuat dan bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di 

tahap ini penulis mempresentasikan sekaligus menguji seluruh fungsi yang berada 

di dalam system di hadapan pengguna. Penulis mempresentasikan fitur-fitur 

system dengan menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat 

menggunakan suatu fitur untuk menyelesaikan operasi tertentu.  

Setelah itu, pengguna lalu diminta untuk mencoba menggunakan system 

dan melakukan seluruh operasi yang diinginkan sebagai uji coba system yang 

telah dibuat. Oleh pengguna, operasi-operasi utama yang diujicobakan adalah 

operasi yang berkaitan dengan perubahan data, khususnya operasi mutasi 

karyawan karena sifatnya yang penting dan berkaitan dengan history karyawan.  

Hasilnya, pengguna cukup puas dan tidak menemui kesalahan dari apikasi 

web pada saat melakukan pengujian. Seluruh user requirements yang diminta 

telah dipenuhi oleh system. Navigasi dan tampilan yang sederhana juga membantu 

pengguna untuk dengan mudah mempelajari dan menguasai langkah-langkah 

yang dibutuhkan untuk menggunakan seluruh fitur yang ada.  
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3.4. Kendala yang Ditemukan 

 Selama pelaksanaan kerja magang, ditemukan beberapa kendala yang 

menghambat pekerjaan. Berikut beberapa kendala tersebut : 

1. Penulis perlu mempelajari framework Yii dari awal karena belum pernah 

memiliki pengetahuan seputar framework Yii sebelum melakukan kerja 

magang. 

2. Supervisor hanya datang seminggu sekali ke kantor World Harvest. Hal ini 

cukup menyulitkan penulis untuk berkomunikasi dengan supervisor. 

3. Permintaan dari user yang cukup sulit untuk dimengerti, karena penulis belum 

pernah membuat Human Resource Information System sebelumnya. 

 

3.5. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui, penulis melakukan beberapa 

cara untuk mengatasi kendala yang ada. Berikut beberapa solusi tersebut : 

1. Penulis banyak melakukan pencarian menggunakan search engine untuk 

sumber-sumber bacaan mengenai framework Yii, penulis juga bertanya 

kepada supervisor setiap kali menemui kesulitan dalam coding, mengingat 

supervisor berpengalaman dalam menggunakan framework Yii 

2. Penulis menggunakan e-mail sebagai media komunikasi dengan supervisor 

agar komunikasi dapat tetap terjalin tanpa batasan ruang.  

3. Penulis mendiskusikan kesulitan pemahaman akan kebutuhan user dengan 

supervisor, karena supervisor memiliki pengetahuan yang cukup mendalam 

mengenai bisnis proses pada yayasan World Harvest. 
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