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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1. Kedudukan dan Organisasi 

Kerja magang dilakukan di CV Mitra Media Persada pada divisi IT sebagai 

Developer. Divisi ini dipimpin oleh bapak David Widodo sebagai Chief Executive 

Officer (CEO), bapak Teddy Aryono sebagai Chief Technical Officer (CTO), bapak 

Henry Setiana sebagai Chief Operational Officer (COO), bapak Mikhael kevin 

Purwito sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan enam orang pekerja magang. 

Untuk proyek pembuatan website ini diketuai oleh bapak Henry Setiana dan 

beranggotakan dua orang pekerja magang. User interface dari proyek ini sudah dibuat 

oleh client dalam bentuk tampilan mock up. Desain perancangan database dan aplikasi 

sepenuhnya merupakan rancangan pekerja magang. 

Kerja magang dilakukan dengan dibimbing oleh Teddy Aryono dalam segi 

fungsionalitas, Henry Setiana dalam segi desain, Mikhael Kevin Purwito dalam segi 

proses bisnis, dan David Widodo yang mengawasi dan memberikan motivasi berupa 

cara bekerja yang baik kepada anak magang selama proses magang. Website ini 

berbasis desktop dan mobile yang dibuat berdasarkan kebutuhan client.   

 

3.2. Tugas yang dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah membuat sistem 

Authentication, dan Registrasion. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk 

mempermudah, baik User maupun Admin  dalam melakukan absensi.  
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Pengembangan sistem yang dibuat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Pada saat pembuatan id baru untuk pegawai baru. Admin harus mengisi form 

dan tidak boleh ada yang kosong. Tidak ada akun yang memiliki Username yang sama. 

Foto pegawai hanya bisa menerima file format jpeg, png dan format picture lainnya. 

Pembuatan akun hanya dilakukan oleh Admin untuk mencegah adanya spamming 

pembuatan akun. 

2. Pada saat melakukan Login, jika User gagal melakukan Login (baik salah 

memasukkan Username/password atau tidak ada koneksi) sistem akan memunculkan 

pesan error mengenai kesalahan dalam Login. Jika ada yang kosong, akan muncul 

pesan mengenai field yang kosong. 

3. Terdapat fitur forget password yang digunakan untuk me-reset password. Fitur 

ini berguna bagi User yang lupa, baik Username maupun password. Jika email dan 

keyword yang dimasukkan tidak cocok atau tidak ada di database, pesan error akan 

dimunculkan. Halaman untuk me-reset password akan dikirim ke email tujuan. 

4. Fitur reset PIN untuk mencegah adanya pegawai yang absen diluar 

kantor, fitur delete absence untuk mencegah adanya kesalahan absensi atau adanya 

titip menitip absensi. Fitur-fitur ini dipasang agar memudahkan Admin untuk mengatur 

absence List. 

5. Fitur Presence List untuk memeriksa, mengganti dan men-delete 

Presence. Saat meng-Edit data pegawai, form pegawai akan terisi dengan data 

pegawai. Hal ini digunakan untuk mencegah adanya kekeliruan pada saat mengisi data 

pada form Edit pegawai. Form Edit pegawai tidak boleh ada field yang kosong. Jika 
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User confirm form dan masih ada field yang kosong, akan ada pesan error yang 

muncul untuk memberi tahu User ada field yang kosong 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Website ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

framework Codeigniter, MySQL untuk database, serta Git untuk sinkronisasi antar 

tim proyek.  

Sebelum memulai pembuatan website ini, bapak Henry Setiana selaku project 

manager menjelaskan tentang proses bisnis yang terjadi dalam proyek ini. bapak 

Henry ditemani bapak Teddy Aryono dan bapak Mikhael Kevin Purwito selaku Chief 

Technical Officer dan Chief Financial Officer menjelaskan tentang konsep 

Codeigniter dan Git itu sendiri. Tujuan dari penjelasan tersebut adalah untuk 

memberikan pemahaman dan kelancaran dalam pembuatan website ini.  

3.3.1 Desain dan Perancangan 

A. Flowchart 

Sistem ini memiliki alur kerja dan tahapan-tahapan yang direpresentasikan 

dalam suatu flowchart. Tujuan dari pembuatan flowchart ini adalah untuk 

menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem ini. Terdapat satu flowchart 

utama dalam pembangunan sistem ini yaitu flowchart saat User melakukan Login. 

Setelah flowchart saat User melakukan Login, terdapat dua flowchart yang 

membedakan User biasa dengan Admin. Berikut adalah flowchart dari sistem yang 

dibangun ini.  
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Gambar 3.1 Flowchart sistem untuk Login 

  

Gambar 3.2 Flowchart sistem Proses Login 

Gambar 3.1 menunjukkan system login pengguna. Pengguna dapat memilih 

login dengan cara mengisi username dan password dan memilih tombol login. Jika 

tidak, pengguna dapat memilih restore password untuk mengubah password dari 
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akunnya. Gambar 3.2 adalah proses yang dilakukan setelah login dilakukan oleh 

pengguna. Sistem akan mengecek data yang dimasukkan oleh pengguna apakah 

pengguna ada di database dan apakah pengguna admin atau bukan. 

Gambar 3.3 Flowchart sistem homepage user 

Gambar 3.3 adalah flowchart dimana pengguna login sebagai user. User dapat 

melakukan absensi,  mengubah password dan profilenya.  User juga dapat melihat history 

absensi yang dilakukannya. 
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Gambar 3.4 Flowchart sistem homepage admin 

Gambar 3.4 adalah flowchart dimana pengguna login sebagai admin. Admin 

dapat mengecek absensi dari semua karyawan yang melakukan absensi pada hari 

tersebut. Jika ditemukan kesalahan dalam absensi karyawan, admin dapat menghapus 

absensi karyawan tersebut. Admin juga dapat melihat daftar karyawan dan melakukan 

perubahan pada daftar data karyawan. PIN diperlukan oleh karyawan untuk 

melakukan absensi dan hanya admin yang dapat menentukan PIN yang akan digunakan.  
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Pembayaran gaji karyawan dapat dilakukan oleh admin dengan melihat list salary dan 

melakukan confirm payment. Setelah pembayaran dilakukan, list pembayaran akan di-update 

dan user akan kembali diarahkan ke halaman daftar salary karyawan.  

Gambar 3.5 flowchart sistem proses restore password 

 

Gambar 3.5 menunjukkan proses alur restore password. Proses ini diakses oleh 

User yang lupa dengan password-nya, User akan memasukkan email dan Username 

ke dalam form restore password. Setelah dicocokkan oleh sistem, sistem akan 

mengirim page untuk mengubah password-nya ke email User tersebut. User dapat 

mengakses page tersebut melalui email mereka dan mengubah password mereka 

dengan web tersebut. Jika pencocokkan data gagal, maka user akan kembali diarahkan 

ke halaman restore password dan sistem akan memberikan notifikasi data tidak cocok.  
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Gambar 3.6 Flowchart sistem proses Create Employee 

Gambar 3.6 menjelaskan proses pembuatan Employee baru. Dimulai dengan 

mengisi form Employee baru (dengan autentikasi tidak ada field yang tidak terisi dan 

autentikasi XSS dan html strip tag). Pembuatan Employee baru sudah dilengkapi 

dengan pembuatan User baru. Hal ini digunakan untuk mempersingkat waktu dan 

mencegah adanya error jika pembuatan Employee dan User baru dipisah. Hal ini juga 

meminimalisir adanya collision di database, sehingga jumlah User sama dengan 

jumlah Employee (kecuali Admin). 
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Gambar 3.7 Flowchart sistem proses Edit Employee 

Gambar 3.7 menunjukkan alur proses penggantian data pada Employee yang 

diinginkan. Admin akan memilih User/Employee yang akan di-Edit. Lalu sistem akan 

menampilkan form Profile dan keterangan Employee tersebut. Untuk mencegah 

terjadinya kekeliruan pada saat meng-Edit data Employee tersebut, sistem akan 

mengisi field yang ada dengan data Employee tersebut. Hal ini memudahkan Admin 

untuk mengganti data yang diinginkan. Pada saat form di-submit, sistem akan 

memastikan tidak ada field yang kosong dan form berhasil diproses. Jika kedua hal 

tersebut gagal dipenuhi, sistem akan mengembalikan Admin ke halaman Edit 

Employee dengan pemberitahuan bahwa Edit Employee gagal.  
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Gambar 3.8 Flowchart sistem proses ubah password 

Gambar 3.8 menunjukkan proses perubahan password oleh Admin. Password 

dapat diubah setelah Admin melakukan Login, sehingga tidak perlu diberikan 

autentikasi User. Autentikasi yang diberikan adalah apabila form tidak terisi maka 

akan diberikan notifikasi bahwa ada field yang kosong dan perlu diisi.  

 

B. Data Flow Diagram (DFD) 

Sistem pada sistem ini memiliki dua entitas yang berupa Employee dan Admin. 

User berperan dalam mengakses data yang ada di website. Data-data yang diakses 

antara lain berupa data untuk autentikasi dan data untuk Edit. Untuk mempermudah 

pemahaman atas sistem yang akan dibentuk maka dibuatlah Data Flow Diagram 

(DFD) dari sistem tersebut. Admin memiliki peranan di atas User, Selain memiliki 

semua hak User (selain absensi), Admin juga bertugas sebagai pengatur data dimulai 
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dari memantau absensi para Presence, mengubah PIN dan memasukkan data pegawai 

baru dan sebagainya. Gambar 3.9 merupakan Context Diagram pada sistem 

pengembangan absensi karyawan pada Squareone. 

 

 

Gambar 3.9 Context Diagram 

Pada sistem ini, terdapat dua jenis pengguna, yaitu Employee dan Admin. 

Hanya terdapat satu admin pada sistem ini, sedangkan Employee dapat lebih dari satu. 

Setelah itu context diagram dikembangkan menjadi menjadi Context Diagram level 1 

seperti pada Gambar 3.10. Pada tahap ini, Penyimpanan data dan proses penyimpanan 
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data tersebut dapat digambarkan untuk mempermudah pembuatan sistem absensi 

karyawan. 

Gambar 3.10 Gambar Context Diagram level 1 

C. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Untuk menjelaskan hubungan antar objek data dalam database dapat 

digambarkan dengan Entity Relationship Diagram (ERD).  Tabel employee memiliki 

primary key yang berhubungan dengan foreign key ID pada table user dan table profile. 

ID pada tabel employee juga berhubungan dengan foreign key userid pada tabel 

presence dan history payment.  

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram 
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D. Struktur Tabel 

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa terdapat enam entitas. Entitas tersebut adalah 

Presence, PIN, Presence, Profile, History_Payment, dan User. Tabel Presence 

menyimpan data tentang Presence dan tabel Profile menyimpan profil dari Presence. 

Presence hanya bisa mengubah data yang ada dari Profile. Dalam pembuatan sistem 

ini, terdapat enam tabel dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nama Tabel : Employee 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data para Employee seperti 

informasi seperti gaji fulltime, parttime,email dan sebagainya. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.1  Employee  

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID Presence 

2 Name varchar 30 Nama 

Presence 

3 Fulltime Int 11 Gaji fulltime 

4 Parttime Int 11 Gaji parttime 

5 Bank Varchar 10 Bank 

Presence 

6 Account Varchar 30 No akun bank 

untuk transfer 

gaji 

7 Email Varchar 30 Email yang 

bisa dihubungi 

8 Image Varchar 100 Foto Presence 

9 Payday Date - Tanggal pembayaran 

gaji 

10 Type Int 1 Tipe User untuk 

menentukan Admin 

atau User biasa 
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2.      Nama Tabel : History_Payment 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai History pembayaran yang 

sudah dilakukan. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.2 History_Payment 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID transaksi   

pembayaran 

2 Date Date - Tanggal 

pembayaran 

3 Time Time - Waktu 

Pembayaran 

4 Fulltime Int 11 Pembayaran 

gaji fulltime 

per hari 

5 Parttime Int 11 Pembayaran 

gaji parttime 

per hari 

6 Fulltime_total Int 11 Total gaji 

fulltime yang 

harus dibayar 

7 Parttime_total Int 11 Total gaji 

parttime yang 

harus dibayar 

8 Total Int 11 Jumlah gaji 

dari total 

fulltime dan 

parttime 

9 From_date Date - Tanggal 

10 To_date Date - Tanggal 

11 User id Int 11 Id User 
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3.      Nama Tabel : PIN 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data keyword yang digunakan 

untuk Login sebagai User. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : -  

Tabel 3.3 PIN 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID PIN 

2 PIN_no Varchar 50 PIN yang 

digunakan 

untuk Login 

User 

 

4.       Nama Tabel : Profile 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data Presence yang dapat 

digunakan sebagai contact data seperti nomor telepon dan email. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.4 Profile 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID int 11 ID Profile 

Employee 

2 Name Varchar 30 Nama Employee 

yang didaftarkan 

3 Address Varchar 70 Alamat Employee 

4 Email Varchar 30 Email Employee 

yang bisa 

dihubungi 

5 Contact Varchar 15 Nomor kontak 

yang bisa 

dihubungi 

6 image varchar 100 Foto Employee 
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5.       Nama Tabel : Presence 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai History absensi pegawai. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.5 Presence 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID int 11 ID absensi Employee 

2 Date Date - Tanggal absensi 

dilakukan 

3 Time Time 6 Waktu 

(jam,menit,detik) 

Employee melakukan 

absensi 

4 Type int 1 Tipe absensi(absensi 

masuk atau absensi 

keluar) 

5 Userid int 1 ID User yang 

melakukan absensi 

 

6.       Nama Tabel : User 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data User untuk Login dan 

keyword untuk fiture forget password. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.6 User 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 ID int 1 ID Employee  

2 Username Varchar 0 Username 

Employeeyang 

didaftarkan 

3 Password Varchar 0 Password 

Employee untuk 

Login 
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Tabel 3.6 User (lanjutan) 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

4 Keyword Varchar 0 Keyword yang 

diperlukan 

untuk mereset 

password 

5 Type int 1 Tipe 

User(Admin 

atau User biasa) 

 

E. Desain Tampilan Antarmuka  

Dalam pembuatan sistem authentication,dan registration dibuat suatu desain 

standar untuk tampilan antarmuka secara garis besar. Pembuatan desain ini sebagian 

berasal dari User itu sendiri dan sebagian sisanya berasal dari kesepakatan dengan 

pembimbing lapangan. Pada saat User membuka website ini, tampilan yang akan 

dilihat adalah tampilan Login dan tampilan authenticating. Tampilan menu terdapat di 

sebelah kiri. Untuk mengakses authenticating dapat melalui menu yang terdapat di 

sebelah kiri. Tampilan desain antarmuka Login pada awal website dapat dilihat di 

Gambar 3.12 

 

Gambar 3.12 Gambar desain antarmuka Login tahap awal 
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 Seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa perubahan dari sisi desain dan 

tampilan, sehingga menyebabkan perubahan terhadap desain antarmuka. Perubahan 

antarmuka dapat dilihat pada gambar 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 antarmuka Login tahap akhir 

Perubahan terjadi pada bagian background dimana background akan berubah 

pada selang waktu tertentu, penambahan button forget password sehingga User dapat 

me-restore akunnya. Forget password akan memerlukan Username dan email dari 

User. Setelah User memasukkan Username dan email, sistem akan mengirimkan 

confirmation pada email User. User dapat membuka confirmation pada emailnya dan 

langsung dapat mengubah password untuk akunnya. Jika User memasukkan 

Username, password, dan PIN yang tidak cocok dengan database, maka sistem akan 

memberikan notifikasi bahwa Username dan passwordnya tidak cocok dengan 

database. Admin tidak memerlukan PIN untuk melakukan Login. 
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Berikut adalah rancangan untuk gambaran awal sistem absensi karyawan di 

Squareone 

 

 

 

Gambar 3.14 Desain Antarmuka setelah Login 

Gambar 3.14 adalah Gambar Desain Antarmuka desain antarmuka yang 

ditampilkan setelah Login dilakukan. Pada dasarnya tampilan untuk User dan Admin 

hamper sama, hanya  saja ada perbedaan opsi pada menu. Jika menu di sebelah kiri 

dipilih maka bagian kanan dari menu akan menampilkan isi konten dari menu yang 

dipilih oleh User. 
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Gambar 3.15 antarmuka setelah Login Admin 

Gambar 3.15 merupakan rancangan awal desain antarmuka setelah Admin 

melakukan Login. Bagian kanan merupakan isi konten dari menu yang berada di 

sebelah kiri. Jika User mengganti menu maka isi konten di sebelah kanan juga akan 

berubah sesuai dengan menu yang dipilih. Fitur active page juga diberikan untuk 

mengingatkan User menu apa yang sedang dipilih. Gambar 3.4 juga menunjukkan 

tampilan menu Home untuk Admin, dimana Admin dapat melihat absensi masuk dan 

absensi keluar untuk hari tersebut. Fitur ini digunakan untuk mempermudah Admin 

dalam memeriksa karyawan-karyawannya dalam melakukan absensi pada hari itu juga. 

Absensi masuk dan absensi keluar dibedakan menjadi dua. Admin dapat melihat 

absensi masuk dengan menekan tombol in dan melihat absensi keluar dengan menekan 

tombol out. 
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Gambar 3.16 Desain Antarmuka Halaman Presence List 

Gambar 3.16 merupakan rancangan awal untuk desain antarmuka pada 

halaman Presence List. Pada halaman ini, tabel List karyawan akan ditampilkan. 

Admin dapat mengecek History absensi setiap karyawan dengan cara memilih tombol 

disamping data karyawan tersebut. Data List karyawan akan berubah menjadi History 

absensi karyawan tersebut. Di atas History absensi disediakan time range untuk 

menyortir berdasarkan waktu. Jika admin memilih salah satu dari time range yang 

sudah disediakan, tabel list karyawan akan berubah sesuai dengan time range yang 

dipilih oleh admin. Jika tidak ada data karyawan pada time range yang dipilih, isi tabel 

karyawan tidak akan ditampilkan melainkan sistem akan menampilkan kalimat no 

data pada isi konten.  
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Gambar 3.17 Desain Antarmuka Halaman Employee List 

Gambar 3.17 merupakan rancangan awal untuk desain antarmuka Employee 

List. Pada halaman ini, Admin dapat melihat karyawan-karyawan yang ada. Detail data 

karyawan dapat dilihat dengan menekan tombol Edit di sebelah data karyawan. Setiap 

karyawan memiliki tombol Edit tersendiri untuk mencegah kesalahan dalam 

melakukan perubahan data karyawan. Karyawan baru dapat didaftarkan dengan 

menekan tombol di atas tabel List karyawan. Admin juga dapat melakukan 

penghapusan data karyawan pada halaman ini. Admin dapat menghapus karyawan 

yang diinginkan dengan menekan tombol delete yang berada di sebelah data karyawan 

yang ingin dihapus. Setelah admin memilih tombol delete, sistem akan menampilkan 

confirmation delete untuk mencegah adanya kesalahan dalam menghapus data 

karyawan. Jika admin memilih tombol ya, maka data akan dihapus. Jika tidak, admin 

akan diarahkan kembali ke halaman Employee List. 
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Gambar 3.18 Desain Antarmuka Halaman Create User 

Gambar 3.18 merupakan rancangan awal untuk desain antarmuka halaman 

Create User. Saat Admin memilih menu Create User pada Gambar 3.6, Admin akan 

diarahkan pada halaman ini. Pada halaman ini, Admin harus mengisi sejumlah data 

mengenai biodata karyawan baru beserta dengan Username dan password-nya. 

Karyawan tetap dapat mengubah password-nya setelah melakukan Login 

menggunakan Username-nya. Data akan diteruskan ke database untuk diproses 

setelah Admin melakukan submit. Setelah data selesai diproses, notifikasi akan 

diberikan dan User baru akan dibuat dengan menggunakan data yang sudah disubmit.  

Data pada field tidak boleh kosong pada saat melakukan submit. Jika Admin 

melakukan submit ketika ada field yang kosong, maka data tidak akan dikirim ke 

database melainkan Admin akan diberi notifikasi bahwa ada field yang masih kosong 

dan field tersebut akan ditunjukkan pada Admin.  
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Gambar 3.19 Desain Antarmuka Halaman List Salary 

Gambar 3.19 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka pada halaman 

List Salary. Pada halaman ini, Admin dapat melihat gaji masing-masing karyawan. 

Setiap karyawan akan masuk ke dalam tabel dan gaji masing-masing karyawan akan 

tertera disamping nama karyawan tersebut. Untuk melihat detail pembayaran gaji 

karyawan, Admin dapat memilih tombol detail button di sebelah nama karyawan yang 

diinginkan. Pada halaman ini, admin tidak dapat melakukan perubahan data apapun. 

Perubahan data hanya bisa dilakukan pada Edit Employee. Halaman ini hanya memuat 

nama karyawan dan detail button untuk mempermudah admin dalam mencari 

karyawan yang ingin diperiksa. 
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3.20 Desain Antarmuka Halaman Detail Salary 

Gamabr 3.20 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka halaman detail 

Salary. Setelah Admin memilih detail button pada gambar 3.19, Admin akan 

dipindahkan ke halaman ini. Pada halaman ini, Admin dapat melihat data Salary pada 

karyawan yang dipilih sebelumnya. Admin dapat menentukan rentang waktu 

pembayaran gaji karyawan tersebut. Data karyawan tersebut akan dicantumkan di 

sebelah range date untuk mempermudah Admin dalam melakukan pembayaran gaji 

karyawan tersebut. Data yang ditampilkan seperti nomor akun bank karyawan tersebut, 

nama bank, gaji fulltime, gaji parttime, dan tanggal pembayaran terakhir. List data 

karyawan pada gambar 3.20 akan memuat total gaji fulltime, total gaji parttime dan 

total gaji keseluruhan. Jika Admin memilih confirm Payment, maka data pembayaran 

terakhir akan berubah menjadi tanggal tersebut.  
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Gambar 3.21 Desain Antarmuka Halaman History Payment 

Gambar 3.21 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka pada halaman 

History Payment. Admin dapat melihat History dari pembayaran karyawan. User List 

akan diisi dengan data karyawan dari database dan detail button untuk melihat lebih 

detail pembayaran yang sudah dilakukan. User list hanya memuat nama karyawan. 

Hal ini digunakan untuk mempermudah admin dalam mencari karyawan yang ingin 

diperiksa. Jika semua data history ditampilkan, admin akan mengalami kesulitan 

dalam memeriksa data history payment karyawan yang diinginkan. 
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Gambar 3.22 Gambar Desain Antarmuka Halaman Payment Detail 

Gambar 3.22 merupakan rancangan awal untuk desain antarmuka pada 

halaman Payment detail. Admin akan dipindahkan pada halaman ini setelah Admin 

memilih tombol detail button pada gambar 3.21. Data History Payment Admin dapat 

dilihat pada halaman ini. Admin dapat memilih rentang waktu pembayaran yang 

dilakukan dengan menekan tombol range button diatas tabel History Payment. Setelah 

range button dipilih, tabel History Payment akan menampilkan pembayaran yang 

dilakukan selama rentang waktu yang dilakukan.   
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Gambar 3.23 Desain Antarmuka Halaman Change PIN 

Gambar 3.23 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka pada halaman 

Change PIN. PIN digunakan agar User dapat melakukan Login. Saat User melakukan 

Login, ada field PIN yang ditentukan oleh Admin. Admin dapat mengubah PIN pada 

halaman ini, dan diharuskan untuk memasukkan PIN baru yang sama pada field kedua 

untuk memastikan Admin tidak salah dalam memasukkan PIN. Admin tidak perlu 

mengetahui PIN yang lama dan dapat mengubah PIN tersebut kapan saja. Setelah 

memasukkan PIN, sistem akan memastikan bahwa data pada kedua field tersebut 

cocok dan PIN akan diganti dengan data yang baru dimasukkan. Jika tidak, sistem 

akan mengarahkan user kembali ke halaman Change PIN dan memberikan notifikasi 

bahwa kedua data tersebut tidak cocok. 
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Gambar 3.24 Desain Antarmuka Halaman Presence User 

Gambar 3.24 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka halaman 

Presence User. User dapat melakukan absensi di halaman ini. Ketika menekan tombol 

in, User akan melakukan absensi masuk dan tombol in akan berubah menjadi out. 

User dapat melakukan absensi keluar dengan menekan tombol out. Setelah User 

melakukan absensi keluar, tombol out akan berubah menjadi tombol in. Setiap kali 

User menekan tombol in atau out, database akan mencatat absensi User baik absensi 

keluar atau absensi masuk. Waktu absensi juga akan dicatat setiap kali User 

melakukan absensi. Perhitungan Salary karyawan dihitung dari rentang waktu absensi 

masuk dan absensi keluar baik Salary parttime maupun Salary fulltime. 
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Gambar 3.25 Desain Antarmuka Halaman Profile User 

Gambar 3.25 adalah rancangan awal untuk halaman Profile User. Pada 

halaman ini, User dapat melihat Profile-nya. User dapat mengubah profilnya dengan 

menekan tombol Edit button di sebelah profilnya 

Gambar 3.26 Desain Antarmuka Halaman Edit Profile 
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Gambar 3.26 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka halaman Edit 

Profile. User dapat melakukan perubahan data dengan menekan tombol Edit button 

pada gambar 3.26. User harus mengisi sejumlah data pada field yang ada pada 

halaman tersebut. Field tidak boleh ada yang kosong, jika ada, data tidak bisa di-

submit dan User akan diberitahu jika ada field yang kosong. Setelah User memilih 

tombol submit, data akan diproses dan dikirim ke database.  

Gambar 3.27 Desain Antarmuka Halaman History Absence 

Gambar 3.27 adalah rancangan awal untuk desain antarmuka pada halaman 

History absence. User dapat melihat histori dari absensinya. Absensi juga akan dibagi 

menjadi dua tipe, yaitu absensi masuk dan absensi keluar. Pembagian tersebut 

digunakan untuk mempermudah penghitungan gaji karyawan. Untuk menetapkan 

apakah karyawan tersebut melakukan kerja fulltime atau parttime dengan melakukan 

pengurangan pada waktu absensi keluar dengan waktu absensi masuk.  
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3.3.2 Tools dan Library yang digunakan 

 Tools yang digunakan dalam pembuatan website ini yaitu berupa hardware dan 

software. Komponen pada hardware meliputi laptop Lenovo dengan processor AMD 

A8-5550M yang memiliki RAM 4GB. Komponen pada software meliputi Netbeans 

IDE 8.0.2, dan Sublime Text untuk penulisan code berupa HTML, CSS, PHP, dan 

javascript. Selain itu terdapat XAMPP versi 1.8.1 untuk melakukan pengaturan 

APACHE dalam web server-nya dan MySQL dalam database.  

3.3.3 Implementasi Program 

Implementasi pada program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan framework codeigniter. Framework merupakan kumpulan kode yang 

disimpan dalam file yang terpisah dengan tujuan untuk memudahkan developer 

dalam membuat program. Framework codeigniter menggunakan konsep model, View, 

dan controller. Pada sistem ini, model pada CI berfungsi sebagai data access layer 

yang bertugas untuk melakukan eksekusi query ke database. Controller bertugas 

untuk membawa hasil eksekusi data dari model tersebut ke View untuk ditampilkan 

ke customer. Fungsi lain dari controller adalah sebagai penampung logika dari para 

developer. Dalam arti lain, semua logic yang dibuat developer ditulis di controller. 

View berfungsi sebagai tampilan ke User, dalam hal ini customer. Setelah itu, banyak 

komponen yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Dalam hal tampilan dan 

fungsinya dibuat menggunakan bootstrap. Tujuan penggunaan bootstrap adalah 

membuat website menjadi lebih responsive. 
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Berikut adalah Implementasi dengan menggunakan rancangan desain 

antarmuka. 

Gambar 3.28 Antarmuka Admin Home  

Gambar 3.28 adalah antarmuka Admin Home setelah perubahan. Admin dapat 

melihat List karyawan yang sudah melakukan absensi masuk maupun keluar. Gambar 

3.28 adalah halaman dimana belum ada karyawan yang melaukan absensi. 

Gambar 3.29 Antarmuka Admin Home Absensi Masuk 
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Gambar 3.29 adalah antarmuka Admin Home saat karyawan melakukan 

absensi masuk. Admin dapat melihat nama karyawan dan waktu absensinya. Admin 

juga dapat langsung menghapus absensi karyawan tersebut jika Admin menyatakan 

bahwa absensinya tidak sah (absensi di luar kantor dan sebagainya). Admin dapat 

melihat absensi keluar dari karyawannya dengan memilih tombol out yang berada di 

sebelah tombol in. 

Gambar 3.30 Antarmuka Admin Home Absensi Keluar 

Gambar 3.30 adalah antarmuka Admin Home saat Admin memilih tombol out. 

Pada halaman ini, Admin dapat melihat List karyawan yang melakukan absensi keluar. 

Terdapat nama dan waktu karyawan yang melakukan absensi keluar. Admin juga dapat 

menghapus absensi tersebut seperti Admin melakukan penghapusan absensi masuk.  
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Gambar 3.31 Antarmuka Presence List 

Gambar 3.31 adalah antarmuka Presence List pada Admin. Pada halaman ini, 

Admin dapat memeriksa absensi data pada karyawan yang ada. Dengan menekan show 

detail, Admin dapat memeriksa absensi detail pada karyawan tersebut. Ketika Admin 

memilih show detail, Admin akan dipindahkan pada halaman yang berisi tentang detail 

absensi dari karyawan yang dipilih oleh Admin.  

Gambar 3.32 Antarmuka Detail Presence 
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Gambar 3.32 adalah antarmuka dari detail Presence ketika Admin memilih 

tombol show detail pada karyawan yang dipilih. Pada halaman ini, data tentang 

absensi dari karyawan yang terpilih akan ditampilkan. Admin dapat menghapus 

absensi dari karyawan tersebut. Admin juga dapat melakukan penyortiran data 

berdasarkan waktu dengan memilih tombol di atas tabel List. Setelah penyortiran 

dipilih, data tabel akan dimuat ulang berdasarkan dengan waktu yang dipilih oleh 

Admin. Admin dapat menambahkan absensi jika terjadi kesalahan dalam menghapus 

data atau karyawan tersebut lupa melakukan absensi. 

Gambar 3.33 Antarmuka Add Presence 

Gambar 3.33 adalah antarmuka AddPresence Admin. Admin dapat melakukan 

penambahan absensi pada karyawan yang dipilih pada Gambar 3.31. Admin 

menambahkan absensi berdasarkan tanggal dan waktu yang ditentukan. Tidak hanya 

itu, Admin dapat mengganti jenis absensi yang akan ditambahkan, baik itu absensi 

masuk maupun absensi keluar.  

Rancang bangun..., Dicky Halim, FTI UMN, 2016



44 
     

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34 Antarmuka Employee List 

Gambar 3.34 adalah antarmuka List Employee pada Admin. Pada halaman ini, 

Admin dapat melihat List karyawan yang ada dengan sebagian profilnya. Admin dapat 

melihat nama karyawan, gaji fulltime, gaji parttime, dan foto karyawan. Di sebelah 

data karyawan terdapat tiga tombol, yaitu View detail, Edit data, dan delete data.  

Gambar 3.35 Antarmuka View User Profile 
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Gambar 3.35 adalah antarmuka View User Profile pada Admin. Pada halaman 

ini, Admin dapat melihat detail Profile pada karyawan yang dipilih pada gambar 3.34. 

Data tabel akan diisi dengan nama, Username, alamat, nomor kontak, email, gaji 

fulltime, gaji parttime, bank, nomor akun bank, dan foto karyawan. Password bersifat 

rahasia sehingga tidak ditampilkan. Halaman ini hanya memiliki fungsi melihat detail 

data karyawan, sehingga tidak memiliki fitur penggantian data karyawan. 

Gambar 3.36 Antarmuka Edit User Profile  
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Gambar 3.26 adalah desain antarmuka Edit User Profile pada Admin. Admin 

dapat melakukan perubahan data karyawan pada halaman ini. Admin dapat mengubah 

nama, alamat, nomor kontak, email, gaji fulltime, gaji parttime, bank, dan akun bank 

karyawan. Data akan diproses pada saat Admin memilih tombol save changes dan 

sistem akan melakukan proses perubahan database.  

Gambar 3.37 Gambar Desain Antarmuka Delete User 

Gambar 3.37 adalah desain antarmuka pada saat Admin melakukan proses 

penghapusan karyawan. Ketika Admin memilih tombol delete di sebelah data 

karyawan yang ingin dihapus, sistem akan memberi notifikasi berupa delete data 

confirmation. Notifikasi tersebut diberikan untuk mencegah kesalahan penghapusan 

data oleh Admin. Ketika Admin memilih tombol delete, data karyawan tersebut akan 

diproses dan dihapus dari database. Data tidak akan terhapus jika admin memilih 

tombol cancel. Setelah data dihapus dari database, admin akan dipindahkan ke 

halaman user list. 
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Gambar 3.38 Antarmuka Create User  
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Gambar 3.38 adalah antarmuka Create User pada saat Admin memilih tombol 

Create new pada gambar 3.34. Terdapat sejumlah field yang harus diisi untuk 

pembuatan User baru bagi karyawan baru. Sistem akan memastikan field terisi semua 

dan memberi tahu apa yang harus diisi pada field tertentu. Field yang ada adalah 

gambar, nama, alamat, nomor kontak, email, gaji fulltime, gaji parttime, bank, akun 

bank, Username, password, dan katakunci untuk lupa password. Data akan diproses 

ketika semua data terisi dan Admin memilih tombol Add. Data yang diproses akan 

ditambahkan ke database. 

Gambar 3.39 Antarmuka Create User Proses Gagal 

Gambar 3.39 adalah desain antarmuka ketika gagal dalam menambahkan User 

baru. Sistem akan memberikan notifikasi pada Admin bahwa sistem gagal 

menambahkan data baru ke dalam database. Kesalahan pada sistem juga akan 

diberitahu pada Admin seperti Username sudah terpakai dan sebagainya.  
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Gambar 3.40 Antarmuka Create User Salah Data 

Gambar 3.40 adalah antarmuka ketika User melakukan kesalahan pada 

mengisi data field. Sistem akan memberitahu kesalahan pada mengisi data seperti ada 

field yang tidak diisi oleh Admin, data tidak sesuai dengan requirement, dan 

sebagainya.  

Gambar 3.41 Antarmuka Salary List 

Gambar 3.41 adalah antarmuka pada halaman Salary List. Pada halaman ini, 

Admin dapat memilih detail Salary pada karyawan yang diinginkan dengan menekan 
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tombol show detail dari karyawan yang ingin dipilih. Setelah menekan tombol show 

detail, Admin akan dipindahkan ke halaman yang memuat tentang List detail dari gaji 

karyawan tersebut. 

Gambar 3.42 Antarmuka Detail Payment 

Gambar 3.42 adalah antarmuka detail Payment. Halaman ini dapat diakses 

ketika Admin memilih show detail di sebelah karyawan yang diinginkan pada gambar 

3.41. Admin dapat melihat data tabel tentang penggajian karyawan tersebut seperti 

berapa banyak fulltime dan parttime yang dilakukan, jumlah gaji fulltime dan parttime, 

jumlah gaji keseluruhan, bank dan nomor akun bank, gaji parttime dan gaji fulltime 

per harian. Admin juga dapat memilih rentang waktu untuk penggajian karyawan 

tersebut. Hal ini memudahkan Admin jika penggajian karyawan telat dilakukan. 

Setelah Admin melakukan confirm Payment, data akan diproses dan History Salary 

akan ditambahkan. Data penggajian terakhir juga akan di-update menjadi tanggal 

confirm Payment dilakukan. 
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Gambar 3.43 Antarmuka Change PIN 

Gambar 3.43 adalah antarmuka Change PIN pada Admin. PIN digunakan 

untuk mencegah adanya karyawan yang melakukan Login di luar kantor. PIN dapat 

diubah hanya oleh Admin dan PIN dibutuhkan karyawan untuk melakukan Login. PIN 

harus diisi dua kali untuk mencegah adanya kesalahan saat Admin mengisi PIN.  

Gambar 3.44 Antarmuka Notifikasi Change PIN 
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Gambar 3.4 adalah antarmuka setelah update PIN. Setelah PIN diganti oleh 

Admin, sistem akan memberi notifikasi pada Admin baik PIN sukses diubah atau gagal. 

Jika terdapat kesalahan, sistem akan memberi notifikasi bahwa PIN gagal diganti dan 

warna hijau pada notifikasi akan berubah menjadi merah. 

Gambar 3.45 Antarmuka User Home 

Gambar 3.45 adalah antarmuka User Home. Halaman ini akan diakses 

karyawan ketika karyawan tersebut melakukan Login sebagai User. Pada halaman ini, 

nama karyawan akan tertulis di bagian konten sebagai tanda karyawan berhasil 

melakukan Login dengan menggunakan datanya.  Jika user gagal melakukan login, 

user akan diarahkan kembali ke halaman login dan sistem akan memberikan notifikasi 

gagal login. 
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Gambar 3.46 Antarmuka User Presence In 

Gambar 3.47 Antarmuka User Presence Out 

Gambar 3.46 dan Gambar 3.47 adalah antarmuka saat karyawan memilih menu 

Presence pada sidebar. Pada halaman ini, karyawan dapat melakukan absensi masuk 

dengan menekan tombol in. Setelah karyawan memilih tombol in, tombol tersebut 

akan berubah menjadi tombol out dan absensi masuk karyawan akan dicatat di 

database. Karyawan dapat melakukan absensi keluar dengan menekan tombol out dan 
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absensi keluar juga akan dicatat di database seperti absensi masuk. Setiap proses 

absensi yang dilakukan pada hari tersebut akan dicatat pada List dibawah tombol 

in/out, sehingga karyawan dapat memeriksa absensinya pada hari itu juga.  

Gambar 3.48 Antarmuka View Profile 

Gambar 3.48 adalah antarmuka pada saat karyawan memilih menu Profile 

pada menu sidebar. Karyawan dapat melihat Profile-nya dan memilih untuk 

mengubahnya dengan menekan tombol Edit di sebelah foto pegawai. Setelah menekan 

tombol Edit, User akan dipindahkan ke halaman Edit Profile dimana terdapat 

sejumlah data mengenai profil karyawan tersebut dan User dapat mengubah profilnya 

pada halaman tersebut. User hanya bisa mengubah sebagian datanya saja. Data yang 

menyangkut penggajian karyawan tidak dapat diubah oleh user (seperti gaji fulltime, 

gaji parttime, dan data bank). 
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Gambar 3.49 Antarmuka Edit Profile 

Gambar 3.49 adalah antarmuka untuk halaman Edit Profile. Karyawan dapat 

mengubah profilnya melalui halaman ini. Pada saat halaman ini dibuka, field yang ada 

akan terisi dengan data karyawan yang sudah terdaftar di database. Data karyawan 

pada database akan diubah ketika User memilih tombol save change. 

Gambar 3.50 Antarmuka Edit Profile Data Kurang 
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Gambar 3.50 adalah antarmuka pada Edit Profile ketika terdapat field data 

yang kosong. Pada bagian field akan terdapat notifikasi bahwa field harus terisi yang 

berwarna merah. User juga tidak bisa melakukan save changes jika masih terdapat 

field yang kosong.  

Gambar 3.51 Antarmuka Edit Profile Success 

Gambar 3.51 adalah antarmuka pada Edit Profile ketika sistem berhasil 

mengubah profil karyawan pada database. Notifikasi akan ditampilkan sehingga User 

dapat mengetahui bahwa data profil-nya berhasil diubah. 

Gambar 3.52 Antarmuka View History 
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Gambar 3.52 adalah antarmuka pada View History absensi karyawan. Pada 

halaman ini, riwayat absensi User dapat dilihat. User dapat memilih rentang waktu untuk 

menyortir List histori absensinya. Rentang waktu dapat dipilih melalui tombol-tombol 

yang ada di atas tabel histori absensi. 

 Gambar 3.53 Antarmuka ChangePassword 

Gambar 3.53 adalah antarmuka penggantian password, baik pada Admin maupun 

pada User. User hanya perlu memasukkan password baru dan menulis ulang password 

baru tersebut untuk memastikan bahwa User tidak salah dalam memasukkan password 

baru. Setelah User memilih update, sistem akan melakukan pencocokan data pada kedua 

field tersebut. Jika kedua data tersebut cocok maka password User tersebut akan diproses 

dan diubah. Setelah password User berhasil diubah, sistem akan menampilkan notifikasi 

bahwa password User berhasil diubah. 
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Gambar 3.54 Antarmuka Change Password Success 

Gambar 3.54 adalah antarmuka ketika proses perubahan password User berhasil 

dilakukan. Notifikasi ditampilkan diatas form Change Password, mengindikasikan bahwa 

password User berhasil diubah. Notifikasi ini akan ditampilkan ketika User mengisi 

semua form Change Password dan kedua data pada field Change Password cocok.  

Setiap Form validasi akan diberikan pengamanan CSRF dan XSS untuk 

mencegah adanya HTML Injection dan Cross-site Scripting. Dengan adanya pengamanan 

tersebut, User tidak dapat mengambil informasi tanpa melalui prosedur yang ada pada 

sistem. XSS dan CSRF biasanya menyerang situs dengan penyisipan kode script ke 

dalam form yang biasanya menampilkan kembali isian form dan menyisipkan HTML 

Injection ke dalam form. 

3.3.4 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses kerja magang, peserta magang menghadapi beberapa kendala 

yaitu sebagai berikut. 

- Kendala utama dalam pembuatan sistem ini adalah peserta magang belum 

mengetahui tentang cara menggunakan framework codeigniter. Selain itu 
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peserta magang masih belum mempunyai pengetahuan yang luas tentang 

komponen yang ada di bootstrap untuk tampilan website.  

- Peserta magang belum memiliki pengalaman dalam membuat website 

menggunakan Cross Site Reference Forgery (CSRF) dan Cross Site Scripting 

(XSS) untuk data securities. 

- Requirement dari User yang selalu berubah menyebabkan peserta magang sulit 

dalam menyesuaikan perubahan tersebut. 

- Peserta magang belum memiliki pengalaman dalam menggunakan git untuk 

sinkronisasi antar tim. 

 

3.3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Kendala dapat membantu seseorang untuk belajar lebih lagi dan tidak selamanya 

menghambat proses kerja. Solusi atas kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut. 

- Peserta magang diberi pengetahuan dasar oleh pembimbing lapangan mengenai 

cara menggunakan framework. Setelah itu peserta magang melanjutkan 

pembelajaran framework dengan sumber-sumber yang ada di internet. Selain 

itu peserta magang juga diberi pengetahuan mengenai CSRF, Bootstrap, git, 

dan XSS dalam pembuatan sistem ini. 

- Bertanya kepada pembimbing lapangan tentang tampilan yang harus 

ditampilkan ke User ketika mengalami perubahan.  

- Berdiskusi dengan satu tim untuk menemukan solusi dalam memecahkan 

masalah. 
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