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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan Dan Koordinasi 

Pelaksanaan Kerja Magang dilakukan pada biro konsultan psikologi Kayross 

Consulting sebagai Application Developer. Pengawasan dan tahap perencanaan 

langsung oleh Ibu Diana M.Sani selaku direktur operasional yang memberikan 

arahan dan instruksi untuk kebutuhan setiap divisi. 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

      Pendekatan yang digunakan dalam membangun program adalah protoyping 

yaitu konsep pengembangan program yang dinamis atau terus menerus berubah 

sehingga kebutuhan dapat diselidiki bersama dengan pengguna aplikasi 

(Jawadekar, 2009). Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan sistem adalah 

sebagai berikut. 

a. Requirements Gathering 

       Perencanaan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan yang 

diperoleh melalui wawancara kepada direktur dan manajer. Selain itu, data dan 

informasi dari aktivitas perusahaan berupa laporan manual juga dijadikan acuan 

dalam tahap perencanaan aplikasi. 

b. Requirements Analysis 

      Kebutuhan sistem yang telah ditemukan pada tahap perencanaan dibuat dalam 

kajian flowchart, data flow diagram, dan entity relationship diagram untuk dapat 

mempermudah analisis pemecahan masalah dan pemahaman prosedur dari setiap 

proses yang ada. 
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c. Design 

      Tampilan aplikasi berbasi desktop mulai dikembangkan dalam tahap ini. 

Pengembangkan desain menggunakan mockup dan akan diimplementasi dengan 

Visual Studio 2015. 

d. Coding 

      Proses pembuatan program dengan menerapkan perencanaan dan perancangan 

yang telah dibuat.  Pembuatan program dilakukan pada perangkat lunak Visual 

Studio 2015 dan database yang digunakan adalah MySQL. 

e. Testing 

      Program yang telah selesai diuji terlebih dahulu sebelum digunakan 

perusahaan. Pada tahap ini, kesempatan untuk menemukan kesalahan dan 

memperbaikinya sehingga program menjadi lebih baik. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang diawali dengan mencari kebutuhan data yang diperlukan pada 

aplikasi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu 

laporan penggajian, aktivitas, peredaran bruto, dan cashflow. Dilakukan analisis 

bersama pembimbing lapangan terhadap dokumen perusahaan terkait aktivitas dan 

setiap atribut yang dibutuhkan dari laporan tersebut. 

Pada awal minggu ke-2 , pembimbing lapangan memberikan feedback 

terhadap perkembangan aplikasi yaitu data-data yang sebelumnya tidak 

ditampilkan, tetapi mempermudah pengguna jika ditampilkan. Misalnya, aktivitas 

yang melibatkan klien perusahaan seharusnya memiliki account manager yang 

dipilih sejak awal data klien dimasukkan dan nama perusahaan yang formal 

didampingi dengan nama yang mudah dikenal. Lalu, ukuran form terlalu besar 
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sehingga lebih baik menggunakan tab control. Selain itu, ditemukan kebutuhan 

baru pada aplikasi untuk dapat mencetak invoice. 

Pada minggu ke-3, dilakukan uji coba kembali pada menu input oleh 

pengguna dan diberikan beberapa saran mengenai tampilan. Selain itu, ditemukan 

kebutuhan baru pada aplikasi yaitu tabel pada halaman utama yang memuat daftar 

proses laporan dan piutang. Menu administrasi untuk mengubah data default pada 

menu input mulai dibuat. 

Pada minggu ke-4, pembimbing lapangan melakukan uji coba pada menu 

administrasi yang dibuat dan memberikan feedback terkait tampilan serta 

beberapa tambahan fungsi. Misalnya, biaya kurir yang sebelumnya tidak memiliki 

pengaturan awal ditambahkan sehingga secara otomatis biaya kirim muncul saat 

memilih nama kurir. Selain itu, materai yang hanya memiliki dua jenis pecahan 

ditambahkan pada menu administrasi sehingga nominal materai ataupun jumlah 

tagihan maksimal dapat diubah. 

Pada minggu ke-5, dibuat mockup laporan pendapatan dan penggajian. 

Setelah menerima feedback mengenai tampilan dari pembimbing lapangan, 

laporan diperbaiki sesuai saran yang diberikan yaitu kolom yang harus 

ditambahkan pada laporan pendapatan, seperti pajak. Kebutuhan baru yang 

ditemukan yaitu laporan harus dapat dipindahkan ke dalam format excel dan gaji 

pegawai yang tanggal pembayarannya disesuaikan dengan tanggal pengiriman 

untuk psikolog dan tanggal pelunasan piutang untuk account manager. 

Pada minggu ke-6, dibuat form yang menampilkan log akses pada sistem. 

Hak akses pada sistem yaitu staff, manajer, dan direktur mulai diterapkan. Form 

administrasi untuk mengubah data staff yang dapat mengakses KCS. Dilakukan 
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beberapa perbaikan pada halaman utama yaitu pada tabel daftar piutang memuat 

beberapa data tambahan. Pada akhir minggu, mockup laporan peredaran bruto dan 

cashflow dibuat. 

Laporan pendapatan atau aktivitas dapat melihat dan menghapus data saat 

diklik kanan. Setelah menu input diuji fungsionalitas, fitur lihat dan hapus 

aktivitas dibuat dan dilakukan uji coba pada data yang dimasukan. Pada minggu 

ke-8, dilakukan perbaikan terhadap invoice dan format excel agar sesuai dengan 

format yang dibutuhkan. Minggu terakhir digunakan untuk memperbaiki 

keseluruhan fungsi dan tampilan serta melakukan persentasi dan pelatihan pada 

pengguna sistem. Tabel 3.1 menunjukkan uraian pelaksanaan kerja magang yang 

dilakukan per minggu. 

Aplikasi dibangun menggunakan perangkat lunak Microsoft Visual Studio 

2015 dengan bahasa pemrograman C# dan database MySQL. Framework  yang 

digunakan tidak ditentukan oleh perusahaan sehingga pemilihan framework 

disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang mencatat pembukuan secara internal 

tanpa harus terhubung dengan internet ataupun teknologi lainnya. 

Tabel 3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang Per Minggu 

Minggu Ke- Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Mempelajari alur bisnis dan dokumen perusahaan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mengolah 

informasi keuangan. 

 Membuat mockup dan form input konsultasi dan psikotes. 

2  Pembimbing lapangan memberikan feedback. 

 Membuat form menu input sesuai feedback yang 

diberikan.  

3  Pengguna melakukan uji coba menu input. 

 Membuat form halaman utama dan menu administrasi. 

4  Feedback dan uji coba pada menu administrasi. 

 Melakukan perbaikan tampilan dan tambahan fungsi. 
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Tabel 3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang Per Minggu (Lanjutan) 

5  Membuat mockup laporan pendapatan dan penggajian. 

 Menerima feedback dan melakukan perbaikan. 

6  Membuat log pada sistem. 

 Membuat form untuk mengubah data staff yang memiliki 

akses KCS dan menerapkan tiga level akses. 

 Membuat mockup laporan peredaran bruto dan cashflow. 

 Menerima feedback dan melakukan perbaikan. 

7  Membuat menu edit dan delete data. 

 Melakukan uji coba terhadap edit dan delete. 

8  Menerima feedback pada format invoice dan format excel. 

 Perbaikan format invoice dan format excel. 

9  Melakukan perbaikan pada fungsi dan tampilan KCS. 

 Melakukan persentasi dan pelatihan pada pengguna. 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Hasil yang didapatkan pada tahap requirement gathering adalah diperlukan 

pencatatan data aktivitas yang terdiri dari jasa konsultasi dan psikotes. Psikotes 

terdiri dari empat jenis, yaitu pendidikan, individu, karyawan head office (HO) 

dan karyawan non HO. Beberapa jabatan yang mendapatkan honor saat aktivitas 

dilakukan yaitu psikolog, tester, account manager, dan person in charge (PIC).  

Tester langsung menerima honor pada tanggal aktivitas dilakukan, sedangkan 

psikolog dan PIC menerima honor pada tanggal pengiriman laporan. Account 

manager menerima komisi jika aktivitas sudah dilunasi oleh klien. Setiap aktivitas 

memiliki perhitungan gaji yang berbeda yang disimpan pada menu admin daftar 

honor pegawai. 

Tahap requirement analysis menghasilkan data flow diagram, flowchart, 

dan entity relationship diagram (ERD). Pada tahap desain tampilan, dibuat 

mockup dasar untuk memuat data yang dikumpulkan dalam sebuah form. 
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Tahap coding mengimplementasikan tahap perancangan dan desain yang 

telah dibuat. Form input terdiri dari konsultasi dan psikotes. Setiap data yang 

disimpan akan divalidasi terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan. 

Misalnya untuk tanggal pengiriman laporan harus lebih besar dari tanggal tes. 

Form admin data pegawai dan klien dapat ditampilkan, diubah, dan ditambah. 

Sedangkan data harga jasa, honor pegawai, dan kurir serta materai hanya dapat 

ditampilkan dan diubah. Setiap data tersebut berkaitan dengan atribut pada form 

input untuk dapat memberikan informasi secara otomatis dari data yang 

dimasukkan. Untuk tes karyawan dan pendidikan, data yang dimasukkan dapat 

diubah ke dalam format invoice. Data yang dimasukkan diolah sehingga muncul 

pada proses piutang, proses laporan, laporan pendapatan, dan penggajian. 

Tahap testing menggunakan data aktivitas selama tiga bulan yang telah 

dihitung jumlah pendapatan, pengeluaran, pajak, dan penggajian secara manual. 

Uji coba untuk menentukan apakah sistem sudah dapat dijalankan sesuai 

kebutuhan pengguna dan perhitungan sudah benar. 

3.3.2 Hasil Pelaksanaan 

A.  User Requirement Document (URD) 

Tahap requirement gathering dilakukan dengan menganalisa data 

pembukuan manual dan wawancara terhadap klien dengan hasil berupa user 

requirement document yang dijelaskan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 User Requirement Document KCS 

Kebutuhan Umum Sistem 

Kode Deskripsi Prioritas 

UR-U-001 

 

 

Sistem berbasis desktop dan dapat diakses oleh 

staff setelah melakukan login. Hak akses staff 

terdiri dari admin, manajer, dan direktur. 

1 
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Tabel 3.2 User Requirement Document KCS (Lanjutan) 

UR-U-002 User dapat melihat daftar proses laporan yang 

belum dikirim dengan tingkatan warna sesuai 

deadline pengiriman. 

1 

UR-U-003 User dengan hak akses manajer dan direktur dapat 

melihat daftar jatuh tempo piutang dengan 

tingkatan warna sesuai deadline piutang. 

1 

UR-U-004 Laporan log setiap staff saat mengakses sistem. 1 

Kebutuhan Fitur Laporan Aktivitas 

UR-A-001 User dapat menambah data aktivitas. 1 

UR-A-002 Harga aktivitas, kurir, materai, dan honor pegawai 

sudah ditentukan secara default dan dapat diubah. 

 

UR-A-003 User dengan hak akses admin dapat melihat 

laporan aktivitas yang terdiri dari detil aktivitas 

dan jumlah pemasukan. Sedangkan manajer dan 

direktur dilengkapi dengan jumlah pengeluaran, 

pendapatan, dan pajak. 

1 

UR-A-004 User dengan hak akses manajer dan direktur dapat 

memindahkan laporan pendapatan ke dalam 

format excel. 

1 

UR-A-005 User dengan hak akses direktur dapat melihat dan 

menghapus data aktivitas. 

1 

Kebutuhan Fitur Laporan Penggajian 

UR-P-001 User dapat menambahkan data gaji pegawai. 1 

UR-P-002 User dengan hak akses direktur dapat melihat gaji 

pegawai dalam periode bulan tertentu, baik yang 

sudah dibayar ataupun belum. 

 

UR-P-003 Gaji yang tidak berkaitan dengan aktivitas dapat 

dihapus. 

1 

UR-P-004 Laporan gaji pegawai dapat dipindahkan ke format 

excel. 

2 

Kebutuhan Fitur Laporan Peredaran Bruto 

UR-B-001 User dapat melihat pendapatan bersih yang 

diterima per bulan selama periode satu tahun. 

1 

Kebutuhan Fitur Laporan Cashflow 

UR-C-001 User dapat melihat daftar biaya yang masuk dan 

keluar secara detil pada periode waktu tertentu. 

1 

 

B. Data Flow Diagram (DFD) 

Tahap analisa dituangkan pada diagram aliran data yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.1. Sedangkan, Gambar 3.2 menunjukkan diagram aliran data tingkat 1 

dengan 6 proses utama yang ada pada sistem. Pada proses 3 yaitu operasional, 

admin melakukan input biaya pemasukan ataupun pengeluaran operasional yaitu 
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biaya di luar aktivitas jasa yang diberikan. Proses 4 yaitu cashflow mengambil 

data pemasukan dan pengeluaran dari beberapa tabel database lalu ditampilkan 

pada laporan cashflow. Gambar 3.3 menunjukkan diagram aliran data tingkat 2 

untuk pengaturan data default aktivitas yaitu direktur dapat melihat, menambah, 

dan mengubah honor pegawai, harga jasa, dan materai. Data biaya pengiriman 

didapatkan dari jasa kurir yang digunakan.  

 

Gambar 3.1 Context Diagram Aplikasi Pembukuan Internal Kayross Consulting
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Gambar 3.2 Diagram Aliran Data Tingkat 1 
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Gambar 3.3 Diagram Aliran Data Tingkat 2 Proses Administrasi Aktivitas
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Proses ‘aktivitas’ yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Admin dapat melakukan input data aktivitas. Jika data yang dimasukkan 

sesuai dengan ketentuan, data disimpan. 

2. Data yang telah berhasil disimpan dapat dicetak invoicenya untuk klien. 

3. Daftar aktivitas memuat data aktivitas yang diinput oleh admin. 

4. Data yang belum lunas disimpan dan ditampilkan pada daftar piutang. 

5. Jasa yang memiliki proses pengiriman laporan disimpan dan ditampilkan pada 

daftar proses laporan. 

Gambar 3.5 menunjukkan diagram aliran data tingkat 2 proses ‘penggajian’ 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Direktur dapat melakukan input gaji tambahan diluar aktivitas. Gaji tersebut 

disimpan pada tabel yang sama dengan honor aktivitas jasa dalam database. 

2. Direktur dapat menampilkan laporan penggajian. 

3. Berdasarkan laporan penggajian, pembayaran gaji dapat dilakukan dan 

disimpan pada tabel cashflow. 

Data pegawai dan klien dapat dikelola melalui proses admin yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.6. Data pegawai dapat dilihat oleh direktur dan dapat 

ditambah oleh data pegawai baru. Data pegawai yang sudah ada juga dapat 

diubah.  Sedangkan data klien dapat dilihat oleh manajer. Dapat ditambah dengan 

data klien baru atau pengubahan data klien lama. Saat menambah daftar klien, 

terdapat pilihan nama account manager yang berasal dari tabel daftar pegawai. 

Diagram aliran data dibuat menggunakan  notasi Yourdon dan DeMarco (Janes, 

2014). 
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 Gambar 3.4 Diagram Aliran Data Tingkat 2 Proses Memasukkan Aktivitas
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Gambar 3.5 Diagram Aliran Data Tingkat 2 Proses Penggajian 
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Gambar 3.6 Diagram Aliran Data Tingkat 2 Proses Administrasi Klien dan Pegawai
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C. Flowchart 

Setelah berhasil melakukan login, terdapat tiga entitas dari pengguna yang 

dapat mengakses program yaitu staff, manajer, dan direktur. Setiap entitas 

memiliki form dengan fungsi yang berbeda. Entitas staff admin dapat melakukan 

input aktivitas dan biaya operasional, manajer dapat meng-update data klien, dan 

direktur dapat mengubah pengaturan awal harga ataupun honor serta melihat 

laporan dari input yang dimasukkan oleh staff admin. Manajer dan direktur dapat 

melihat daftar piutang sehingga kewajiban klien terhadap perusahaan dapat 

dipenuhi sesuai dengan waktu yang disepakati. Gambar 3.7 menunjukkan aliran 

data saat program pertama kali dijalankan yaitu proses login. 

Pengguna memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam 

sistem. Pengguna yang masuk dengan hak akses staff dapat mengakses menu 

input aktivitas dan melakukan pengiriman laporan. Data yang sudah dimasukkan 

dapat dilihat pada daftar aktivitas sehingga mencegah data dimasukkan berulang. 

Selain itu, biaya di luar aktivitas yaitu biaya operasional dapat dimasukkan 

melalui halaman input biaya operasional. Gambar 3.8 merupakan flowchart dari 

halaman utama yang dapat diakses oleh staff. Entitas selanjutnya yaitu manajer 

dapat mengakses menu administrasi untuk mengatur data klien yang ditetapkan 

sejak awal. Gambar 3.9 menunjukkan flowchart fungsi yang dapat diakses oleh 

entitas manajer. Piutang yang belum dilunasi dapat dilihat oleh manajer dan dapat 

dilakukan pelunasan untuk dihapus dari daftar piutang. Data klien dapat ditambah 

dan diubah oleh manajer. 

Entitas terakhir yaitu direktur dapat melakukan fungsionalitas yang dilakukan 

oleh manajer ditambah dengan menu laporan sebagai informasi akhir baik untuk 
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aktivitas, penggajian, cashflow, dan peredaran bruto. Gambar 3.10 dan 3.11 

menunjukkan flowchart halaman utama entitas tertinggi yaitu direktur. Fungsi 

tambahan pada halaman utama direktur adalah pengaturan data default, laporan 

penggajian, cashflow, dan peredaran bruto. Subproses input data aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh staff admin dijelaskan pada Gambar 3.12. Selain jasa 

konsultasi dan tes individu, aktivitas tersebut memiliki invoice untuk diberikan 

kepada klien. Simbol yang digunakan untuk pembuatan flowchart merupakan 

standard dari American National Standard Institute (ANSI) yang diterbitkan sejak 

awal 1960 dan masih digunakan hingga sekarang. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Login 
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Gambar 3.8 Flowchart Halaman Utama Staff
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Gambar 3.9 Flowchart Halaman Utama Manajer
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Gambar 3.10 Flowchart Halaman Utama Direktur 
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Gambar 3.10 Flowchart Halaman Utama Direktur (Lanjutan)
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Gambar 3.11 Flowchart Input Data Aktivitas 
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D. Entity Relationship Diagram 

 

      Hubungan antar data pada database dijelaskan melalui Gambar 3.12 

menggunakan notasi UML (Bernard, 2015). 

 

 

Gambar 3.12 ERD Aplikasi Pembukuan Internal Kayross 
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Berikut adalah detil tabel yang terdapat pada database. Tabel 3.3 

menunjukkan tabel pegawai yang menampung data pegawai perusahaan. Tabel 

3.4 menunjukkan struktur tabel pegawai yang menampung data pegawai yang 

dapat mengakses KCS. Tabel 3.5 menunjukkan struktur tabel log yang mencatat 

aktivitas staff yang mengakses KCS beserta waktu saat aktivitas dilakukan. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel pegawai 

Nama Tabel: pegawai 

Primary Key: id_pegawai 

Foreign Key: id_jabat 

Nama Tipe Deskripsi 

id_pegawai int(100) Primary key 

kode_peg varchar(5) Kode pegawai untuk penggajian 

nama_pegawai varchar(25) Nama pegawai 

id_jabat int(10) Id jabatan 

akses varchar(25) Hak akses KCS 

status int(10) Status pegawai 

 

Tabel 3.4 Struktur Tabel staff 

Nama Tabel: staff 

Primary Key: id_staff 

Foreign Key: id_pegawai 

Nama Tipe Deskripsi 

id_staff int(10) Primary key 

id_pegawai int(10) Id pegawai 

username varchar(25) Username 

password varchar(10) Password 

id_hak_akses int(10) Hak akses KCS 

 

Tabel 3.5 Struktur Tabel log 

Nama Tabel: log 

Primary Key: id 

Foreign Key: id_staff 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(255) Primary key 

tgl_log date Tanggal akses KCS 

jam_log time Jam akses KCS 

ket varchar(100) Keterangan aktivitas 

id_staff int(10) Id staff yang mengakses KCS 
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      Tabel 3.6 menunjukkan struktur tabel jabatan sehingga jabatan yang sudah ada 

tidak dianggap sebagai jabatan baru. Tabel dapat menerima jabatan baru dan 

memberi id jabatan secara auto. Tabel 3.7 menunjukkan struktur tabel detail gaji 

yang mencatat setiap honor yang diterima oleh pegawai berdasarkan aktivitas 

ataupun operasional. Tabel 3.8 menunjukkan struktur tabel flag_tester_harian 

yang mencatat id tester aktivitas dalam satu hari sehingga honor yang diberikan 

sesuai dengan ketentuan. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel jabatan 

Nama Tabel: jabatan 

Primary Key: id_jabat 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_jabat int(10) Primary key 

nama_jabatan varchar(25) Nama jabatan 

 

Tabel 3.7 Struktur Tabel detail_gaji 

Nama Tabel: detail_gaji 

Primary Key: id_detail_gaji 

Foreign Key: id_pegawai 

Nama Tipe Deskripsi 

id_detail_gaji int(255) Primary key 

id_pegawai int(10) Id pegawai 

id_aktivitas int(15) id aktivitas 

status_pembayaran int(10) Status pembayaran 

tgl_aktivitas date Tanggal aktivitas 

tgl_bayar date Tanggal pembayaran 

tujuan varchar(100) Tujuan pembayaran 

fee int(15) Jumlah honor 

kategori varchar(30) Kategori 

  

Tabel 3.8 Struktur Tabel flag_tester_harian 

Nama Tabel: flag_tester_harian 

Primary Key: id 

Foreign Key: id_pegawai 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(255) Primary key 
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Tabel 3.8 Struktur Tabel flag_tester_harian (Lanjutan) 

id_pegawai int(10) Id pegawai 

tgl_aktivitas date Tanggal aktivitas 

Lokasi varchar(10) Jenis aktivitas 

flag_harian int(5) Flag tester 

 

Tabel 3.9 menunjukkan struktur tabel daftar_hutang yang mencatat setiap 

piutang klien berdasarkan aktivitas karyawan ataupun pendidikan. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel daftar_hutang 

Nama Tabel: daftar_hutang 

Primary Key: id_hutang 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id_hutang int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

nama_user varchar(25) Nama klien 

tgl_aktivitas date Tanggal aktivitas 

jenis varchar(50) Jenis aktivitas 

total_tagihan int(15) Total tagihan 

jumlah_hutang int(15) Total piutang 

nama_busdev varchar(20) Nama account manager 

nmr_inv int(15) Nomor invoice 

 

Tabel 3.10 menunjukkan struktur tabel deadline_krm yang mencatat setiap 

proses laporan yang belum dikirim. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel deadline_krm 

Nama Tabel: deadline_krm 

Primary Key: id_deadline 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id_deadline int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

tgl_krm date Tanggal pengiriman 

tgl aktivitas date Tanggal aktivitas 

jenis varchar(25) Jenis tes 

jenis_akt varchar(25) Jenis aktivitas 

nama varchar(50) Nama klien 

proses varchar(25) Kecepatan proses laporan 
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Tabel 3.11 menunjukkan struktur tabel perusahaan yang menampung data 

klien beserta komisi account manager yang memegang perusahaan tersebut. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel perusahaan 

Nama Tabel: perusahaan 

Primary Key: id_primary 

Foreign Key: nama_pegawai 

Nama Tipe Deskripsi 

id_primary varchar(50) Primary key 

nama_invoice varchar(50) Nama yang tertera pada invoice 

nama_pegawai varchar(15) Nama account manager 

pot_pajak float Besar potongan pajak 

id_invoice int(255) Id untuk invoice 

jenis varchar(19) Jenis klien  

ket varchar(100) Keterangan 

nama_perusahaan varchar(100) Nama perusahaan 

komisi_5jt int(10) Komisi untuk tagihan < 5 juta 

komisi_10jt int(10) Komisi untuk tagihan >5 juta & < 10 juta 

komisi_100jt int(10) Komisi untuk tagihan >10 juta & < 100 juta 

Tabel 3.12 menunjukkan struktur tabel aktivitas_konsul yang mencatat data 

aktivitas jasa konsultasi. 

Tabel 3.12 Struktur Tabel aktivitas_konsul 

Nama Tabel: aktivitas_konsul 

Primary Key: - 

Foreign Key: id_aktivitas, id_produk, jenis_tes 

Nama Tipe Deskripsi 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

tgl_aktivitas date Tanggal konsultasi 

nama_user varchar(25) Nama klien 

id_produk int(10) Id jenis konsultasi 

jenis_tes varchar(25) Tujuan konsultasi 

waktu time Total waktu konsultasi 

psikolog varchar(25) Nama psikolog 

busdev varchar(25) Nama account manager 

tagihan_aktivitas int(15) Jumlah tagihan aktivitas 

start_time time Jam mulai konsultasi 

finish_time time Jam selesai konsultasi 

payment_1 int(10) Jumlah DP 

tgl_pay1 date Tanggal DP 

payment_2 int(10) Jumlah piutang 

tgl_lunas Date Tanggal pelunasan 
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Tabel 3.13 menunjukkan struktur tabel aktivitas_individu. Perbedaan 

dengan tabel aktivitas_konsul adalah adanya data pengiriman laporan dan tester 

yang mengawasi proses psikotes. 

Tabel 3.13 Struktur Tabel aktivitas_individu 

Nama Tabel: aktivitas_individu 

Primary Key: - 

Foreign Key: id_aktivitas, id_prod_individu 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ aktivitas int(255) Id aktivitas 

tgl_aktivitas date Tanggal tes 

gol_tes varchar(10) Golongan usia klien 

jenis_tes varchar(20) Jenis tes 

bhs_lap varchar(20) Bahasa yang digunakan untuk laporan 

speed_lap varchar(15) Kecepatan pembuatan laporan 

nama_peserta varchar(10) Nama klien 

nama_busdev varchar(20) Nama account manager 

nama_tester varchar(20) Nama tester 

nama_psikolog varchar(20) Nama psikolog 

nama_kurir varchar(20) Nama kurir 

biaya_kirim int(10) Biaya pengiriman 

biaya_akt int(10) Jumlah tagihan aktivitas 

tgl_krm date Tanggal pengiriman 

id_prod_individu varchar(20) Id jenis tes 

Tabel 3.14 menunjukkan struktur tabel aktivitas_karyawan. Perbedaan 

dengan tabel aktivitas_individu adalah jenis tes dari klien yang sama dapat lebih 

dari satu dan setiap peserta memiliki psikolog dan tester masing-masing.  

Tabel 3.14 Struktur Tabel aktivitas_karyawan 

Nama Tabel: aktivitas_karyawan 

Primary Key: id_aktivitas 

Foreign Key: id_aktivitas,  id_invoice, id_harga_tes_kary 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ aktivitas int(255) Primary key 

tgl_aktivitas date Tanggal tes 

nama_perusahaan varchar(50) Nama perusahaan 

tgl_kirim_reg date Tanggal pengiriman 

kurir_kirim_reg varchar(30) Nama kurir 

biaya_kirim_reg int(10) Biaya pengiriman 

tgl_kirim_exp date Tanggal pengiriman 

kurir_kirim_exp varchar(30) Nama kurir 

biaya_kirim_exp int(10) Biaya pengiriman 
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Tabel 3.14 Struktur Tabel aktivitas_karyawan (Lanjutan) 

harga_materai int(11) Nominal materai 

biaya_aktivitas int(11) Jumlah tagihan aktivitas 

pemasukan_tambahan int(50) Pemasukan tambahan 

ket_pemasukan varchar(50) Keterangan pemasukan 

pengeluaran_tambahan int(50) Pengeluaran tambahan 

ket_pengeluaran varchar(50) Keterangan Pengeluaran 

pajak int(10) Jumlah potongan pajak 

id_invoice int(255) Id invoice 

terbilang varchar(100) Jumlah tagihan dalam kalimat 

jenis_tes varchar(100) Jenisjtes 

id_harga_tes_kary varchar(20) Id harga tes 

Tabel 3.15 menunjukkan struktur tabel peserta_tes_karyawan yang 

menampung data peserta pada setiap aktivitas karyawan HO.  

Tabel 3.15 Struktur Tabel peserta_tes_karyawan 

Nama Tabel: peserta_tes_karyawan 

Primary Key: id_peserta 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id_peserta int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

nama_peserta varchar(25) Nama klien 

jenis_tes varchar(15) Jenis tes 

jenis_laporan varchar(15) Jenis laporan 

harga int(10) Harga tes 

nama_psi varchar(25) Nama psikolog 

nama_tester varchar(25) Nama tester 

Tabel 3.16 menunjukkan struktur tabel aktivitas_karyawan_non_rutin. Pada 

aktivitas non rutin atau non HO hanya terdapat satu jenis tes dan jenis laporan. 

Namun, tes dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak sehingga 

psikolog dan tester biasanya mengawasi dan membuat laporan lebih dari satu 

peserta.  

Tabel 3.16 Struktur Tabel aktivitas_karyawan_non_rutin 

Nama Tabel: aktivitas_karyawan_non_rutin 

Primary Key: id_aktivitas 

Foreign Key:id_aktivitas, id_invoice 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ aktivitas int(255) Primary key 
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Tabel 3.16 Struktur Tabel aktivitas_karyawan_non_rutin (Lanjutan) 

tgl_aktivitas Date Tanggal tes 

nama_pt varchar(50) Nama perusahaan 

jenis_tes varchar(20) Jenis tes 

speed_lap varchar(20) Kecepatan pembuatan laporan 

jml_peserta date Jumlah peserta 

tgl_krm date Tanggal pengiriman 

kurir_krm varchar(20) Nama kurir 

biaya _krm int(15) Biaya pengiriman 

tagihan int(20) Jumlah tagihan aktivitas 

harga_materai int(10) Nominal materai 

nama_pic varchar(15) Nama PIC 

pemasukan_lain int(30) Pemasukan tambahan 

ket_pemasukan varchar(50) Keterangan pemasukan 

pengeluaran_lain int(30) Pengeluaran tambahan 

ket_pengeluaran varchar(50) Keterangan Pengeluaran 

pajak int(10) Jumlah potongan pajak 

id_invoice int(255) Id invoice 

terbilang varchar(100) Jumlah tagihan dalam kalimat 

kode varchar(100) Kode invoice 

Tabel 3.17 dan 3.18 menunjukkan tabel tester_karyawan_non_rutin dan 

psi_karyawan_non_rutin yang mencatat data tester dan psikolog untuk setiap 

aktivitas non HO. 

Tabel 3.17 Struktur Tabel tester_karyawan_non_rutin 

Nama Tabel: tester_karyawan_non_rutin 

Primary Key: id 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

nama_tester varchar(25) Nama tester 

 

Tabel 3.18 Struktur Tabel psi_karyawan_non_rutin 

Nama Tabel: psi_karyawan_non_rutin 

Primary Key: id 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Id aktivitas 

nama_psi varchar(25) Nama tester 

jum_lap int(10) Jumlah laporan 

fee int(20) Jumlah honor 

Rancang bangun...., Santa Seliyana, FTI UMN, 2016



 

 

Tabel 3.19 menunjukan struktur tabel aktivitas_pendidikan. Perbedaan pada 

aktivitas lain yaitu aktivitas dapat berlangsung lebih dari satu hari. 

Tabel 3.19 Struktur Tabel aktivitas_pendidikan 

Nama Tabel: aktivitas_pendidikan 

Primary Key: - 

Foreign Key:id_aktivitas, id_invoice 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ aktivitas int(255) Id aktivitas 

tgl_mulai date Tanggal mulai tes 

tgl_selesai date Tanggal selesai tes 

nama_sekolah varchar(50) Nama sekolah 

jenis_tes1 varchar(25) Jenis tes pertama 

jml_peserta1 int(10) Jumlah peserta tes pertama 

harga_tes1 int(15) Harga tes pertama 

jenis_tes2 varchar(25) Jenis tes kedua 

jml_peserta2 int(10) Jumlah peserta tes kedua 

harga_tes2 int(15) Harga tes kedua 

jml_dp int(20) Jumlah DP 

tgl_dp date Tanggal DP 

tgl_krm date Tanggal pengiriman 

kurir_krm varchar(20) Nama kurir 

biaya _krm int(15) Biaya pengiriman 

total_harga int(25) Jumlah tagihan aktivitas 

potongan int(25) Jumlah potongan harga 

harga_materai int(10) Nominal materai 

nama_pic varchar(15) Nama PIC 

pemasukan_lain int(30) Pemasukan tambahan 

ket_pemasukan varchar(50) Keterangan pemasukan 

pengeluaran_lain int(30) Pengeluaran tambahan 

ket_pengeluaran varchar(50) Keterangan Pengeluaran 

pajak int(10) Jumlah potongan pajak 

id_invoice int(255) Id invoice 

terbilang varchar(100) Jumlah tagihan dalam kalimat 

kode varchar(100) Kode invoice 

Tabel 3.20 menunjukan struktur tabel tester_pendidikan yang mencatat data 

tester pada aktivitas pendidikan. Sedangkan Tabel 3.21 menunjukan struktur tabel 

psi_pendidikan yang mencatat data psikolog pada aktivitas pendidikan. 

Tabel 3.20 Struktur Tabel tester_pendidikan 

Nama Tabel: tester_pendidikan 

Primary Key: id_tester_pend 

Foreign Key: id_aktivitas 

Rancang bangun...., Santa Seliyana, FTI UMN, 2016



 

 

Tabel 3.20 Struktur Tabel tester_pendidikan (Lanjutan) 

Nama Tipe Deskripsi 

id_tester_pend int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Foreign key 

nama_tester varchar(25) Nama tester 

jenis_tes varchar(50) Jenis tes 

fee int(20) Honor tester 

 

Tabel 3.21 Struktur Tabel psi_pendidikan 

Nama Tabel: psi_pendidikan 

Primary Key: id_psi_pendidikan 

Foreign Key: id_aktivitas 

Nama Tipe Deskripsi 

id_psi_pendidikan int(255) Primary key 

id_aktivitas int(255) Foreign key 

nama_psi varchar(25) Nama psikolog 

jml_lap int(10) Jumlah laporan 

fee int(20) Honor psikolog 

jenis_tes varchar(20) Jenis tes 

Tabel 3.22 dan tabel 3.23 menunjukkan struktur tabel harga_tes_individu 

dan harga_tes_karyawan yang menampung harga tes individu dan HO.  

Tabel 3.22 Struktur Tabel harga_tes_individu 

Nama Tabel: harga_tes_individu 

Primary Key: id_prod_individu 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ prod_individu int(10) Primary key 

gol_tes varchar(10) Golongan usia peserta tes 

jenis_tes varchar(15) Jenis tes 

bhs_lap varchar(10) Bahasa laporan 

speed_lap varchar(10) Kecepatan pembuatan laporan 

harga int(25) Harga produk individu 

 

Tabel 3.23 Struktur Tabel harga_tes_karyawan 

Nama Tabel: harga_tes_karyawan 

Primary Key: id_harga_tes_kary 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_harga_tes_kary int(15) Primary key 

id_jenis_tes varchar(5) Id jenis tes (1= Potensi, 2= Seleksi staff, 3= 

Seleksi manager, dan 4=Asesmen) 

id_lokasi_tes varchar(5) Id lokasi tes (1=HO  dan 2 =non HO) 

id_laporan varchar(5) Id bahasa laporan (1= Indonesia dan 2=inggris) 
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Tabel 3.23 Struktur Tabel harga_tes_karyawan (Lanjutan) 

harga Int(25) Harga produk individu 

Tabel 3.24 menunjukkan struktur tabel konsul yang menampung harga 

default jasa konsultasi. 

Tabel 3.24 Struktur Tabel konsul 

Nama Tabel: konsul 

Primary Key: id_jenis_konsul 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_jenis_konsul int(10) Primary key 

jenis_konsul varchar(25) Jenis konsultasi 

harga Int(10) Harga jenis konsultasi 

 Tabel 3.25 menunjukkan struktur tabel materai yang menampung default 

nominal materai. 

Tabel 3.25 Struktur Tabel materai 

Nama Tabel: materai 

Primary Key: id_mat 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ mat int(11) Primary key 

tagihan_maksimal int(29) Maksimal tagihan untuk nominal materai 

materai int(10) Nominal materai 

 Tabel 3.26 menunjukkan struktur tabel kurir yang menampung default 

biaya pengiriman. 

Tabel 3.26 Struktur Tabel kurir 

Nama Tabel: kurir 

Primary Key: id_kurir 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ kurir int(11) Primary key 

nama_kurir varchar(25) Nama kurir 

harga_kirim int(20) Biaya pengiriman 

speed varchar(10) Kecepatan pengiriman 
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Tabel 3.27 dan tabel 3.28 menunjukkan struktur tabel invoice dan 

invoice_detil yang menampung data invoice untuk tes karyawan baik HO ataupun 

non HO. 

Tabel 3.27 Struktur Tabel invoice 

Nama Tabel:  invoice 

Primary Key: id_invoice 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_invoice int(11) Primary key 

kode_invoice varchar(50) Kode invoice 

nama_invoice varchar(50) Nama invoice klien 

tanggal_invoice date Tanggal tes  

tanggal_input date Tanggal pengiriman invoice 

terbilang varchar(100) Jumlah tagihan dalam kalimat 

lokasi varchar(50) Lokasi tes 

pemasukan_lain int(25) Pemasukan tambahan 

pengeluaran_lain varchar(25) Pengeluaran tambahan 

 

Tabel 3.28 Struktur Tabel invoice_detil 

Nama Tabel:  invoice_detil 

Primary Key: - 

Foreign Key: id_invoice 

Nama Tipe Deskripsi 

id_invoice int(255) Foreign key 

jenis_invoice varchar(50) Jenis tes 

proses_laporan varchar(20) Proses laporan 

jumlah_jenis int(11) Jumlah peserta tes 

harga_satuan int(11) Harga satuan 

harga_total int(11) Harga total 

Tabel 3.29 menunjukkan struktur tabel invoice_pendidikan yang 

menampung data invoice pendidikan. 

Tabel 3.29 Struktur Tabel invoice_pendidikan 

Nama Tabel:  invoice_pendidikan 

Primary Key: id_invoice 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_invoice int(11) Primary key 

kode_invoice varchar(50) Kode invoice 

nama_invoice varchar(50) Nama invoice klien 

tanggal_mulai date Tanggal mulai tes  
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Tabel 3.29 Struktur Tabel invoice_pendidikan (Lanjutan) 

tanggal_selesai date Tanggal selesai tes 

potongan int(20) Potongan 

tgl_dp date Tanggal uang muka 

jumlah_dp int(25) Jumlah uang muka 

tgl_input date Tanggal pengiriman invoice 

terbilang varchar(100) Jumlah tagihan dalam kalimat 

pemasukan_lain int(25) Pemasukan tambahan 

pengeluaran_lain varchar(25) Pengeluaran tambahan 

 

Tabel 3.30 menunjukkan struktur tabel invoice_detil_pendidikan yang 

menampung detil invoice pendidikan. 

Tabel 3.30 Struktur Tabel invoice_detil_pendidikan 

Nama Tabel:  invoice_detil_pendidikan 

Primary Key: - 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_invoice int(15) Id invoice 

jenis_invoice varchar(50) Jenis tes 

jumlah_jenis int(10) Jumlah peserta  

harga_satuan int(15) Harga satuan 

harga_total int(15) Harga total 

 

Tabel 3.31 menunjukkan struktur tabel operasional yang menampung data 

pengeluaran operasional. 

Tabel 3.31 Struktur Tabel operasional 

Nama Tabel:  operasional 

Primary Key: id_operasional 

Foreign Key: nama_pegawaiy 

Nama Tipe Deskripsi 

id_operasional int(255) Primary key 

tgl_op Date Tanggal pengeluaran operasional 

tujuan_op varchar(25) Tujuan  

biaya_op int(10) Jumlah  

kategori varchar(25) Kategori 

nama_pegawai varchar(25) Nama PIC 

Tabel 3.32 menunjukkan struktur tabel cashflow yang menampung data arus 

uang yang masuk dan keluar pada periode tertentu.  
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Tabel 3.32 Struktur Tabel cashflow 

Nama Tabel:  cashflow 

Primary Key: id_cashflow 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_cashflow int(255) Primary key 

tgl_pembayaran date Tanggal pembayaran 

keterangan varchar(100) Keterangan 

nama_pegawai varchar(30) Nama PIC 

cara_bayar varchar(30) Cara pembayaran 

total_bayar int(20) Total pembayaran 

flag_arus int(10) Jenis cashflow 

Tabel 3.33 menunjukkan struktur tabel aktivitas yang menyimpan id 

aktivitas, kurir, dan materai setiap aktivitas baik konsultasi dan psikotes. 

Tabel 3.33 Struktur Tabel aktivitas 

Nama Tabel:  aktivitas 

Primary Key: id_aktivitas 

Foreign Key: id_kurir, id_mat 

Nama Tipe Deskripsi 

id_aktivitas int(255) Primary key 

Id_kurir Varchar(100) Id kurir 

Id_mat varchar(100) Id materai 

Tabel 3.34 menunjukkan struktur tabel honor_pegawai yang menyimpan id 

aktivitas, kurir, dan materai setiap aktivitas baik konsultasi dan psikotes. 

Tabel 3.34 Struktur Tabel honor_pegawai 

Nama Tabel:  honor_pegawai 

Primary Key: - 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

jenis_tes varchar(100) Jenis tes 

fee int(50) Honor yang diterima pegawai 

jenis_akt varchar(100) Jenis jasa 

jabatan varchar(100) Jabatan  
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E. Desain Mockup 

Tahap desain dilakukan dengan membuat mockup dari form yang dibuat. 

Gambar 3.13 menunjukkan mockup halaman utama KCS. 

 

Gambar 3.13 Desain Halaman Utama KCS 

Gambar 3.14 menunjukkan desain form input jasa konsultasi. Jasa 

konsultasi dilakukan oleh seorang psikolog dan komisi diberikan pada account 

manager yang dipilih. Besarnya komisi yang diterima bergantung pada komisi 

default dan jumlah tagihan aktivitas. 
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Gambar 3.14 Desain Form Input Konsultasi 

Gambar 3.15 menunjukkan desain form input tes untuk karyawan HO. 

Karyawan HO merupakan tes karyawan dengan jumlah peserta 1-5 orang yang 

dilakukan di kantor Kayross. Setiap peserta memiliki pasangan tester dan psikolog 

agar dapat menghitung honor tester yang melakukan input data.  

 

Gambar 3.15 Desain Form Input Tes Karyawan HO 

Gambar 3.16 menunjukkan desain form input tes untuk karyawan non HO. 

Berbeda dengan tes karyawan HO, tes pendidikan dan karyawan non HO 
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memiliki jumlah peserta yang cukup banyak dan tester tidak mendapatkan honor 

input data dan setiap  tes dilakukan hanya terdapat satu jenis tes untuk karyawan 

non HO dan untuk tes pendidikan paling banyak dua jenis tes. Dalam membuat 

laporan psikotes, psikolog tes karyawan non HO dan pendidikan memiliki honor 

yang berbeda sehingga diperlukan input nama psikolog dengan jumlah laporan 

dan honor masing-masing. 

 

Gambar 3.16 Desain Form Input Tes Karyawan Non HO 

Gambar 3.17 menunjukkan desain laporan aktivitas yang merangkum 

beberapa variabel penting saat aktivitas berlangsung. Hak akses manajer dan 

direktur dapat melihat keseluruhan aktivitas, tetapi untuk hak akses admin laporan 

hanya ditampilkan  kolom harga. 
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Gambar 3.17 Desain Laporan Aktivitas 

Desain laporan penggajian ditampilkan pada Gambar 3.18. Tombol cari 

dapat ditekan jika periode dan nama pegawai sudah ditentukan.  

 

Gambar 3.18 Desain Laporan Penggajian 

Desain laporan cashflow ditampilkan pada Gambar 3.19 Tombol cari dapat 

ditekan jika periode tanggal sudah ditentukan. 
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Gambar 3.19 Desain Laporan Cashflow 

Desain laporan peredaran bruto ditampilkan pada Gambar 3.20 Tombol cari 

dapat ditekan jika periode tahun sudah ditentukan. 

 

Gambar 3.20 Desain Laporan Peredaran Bruto 

F. Implementasi dan Coding 

Dalam melakukan pengembangan aplikasi digunakan suatu metode 

pengembangan untuk mempermudah perancangan dengan memberikan struktur 

pada sistem dan implementasi dengan memberikan arahan pada saat coding. 

Menurut Mall (2004), penggunaan metode dilakukan dengan tujuan utama untuk 

mendorong kedisiplinan dan sistematis dalam pengembangan program.  

Fungsi yang diterapkan pada program belum diketahui dengan jelas karena 

pembukuan pada perusahaan belum pernah dijadikan suatu sistem sehingga 

kebutuhan diselidiki bersama dengan pengguna. Direktur sebagai jabatan tertinggi 
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dalam perusahaan juga berperan sebagai pengguna sistem dan terlibat secara 

intens dalam pembuatan program sehingga program yang dikembangkan 

diharapkan sesuai dengan keinginan pengguna.  Oleh karena itu, pendekatan yang 

sesuai untuk digunakan dalam membangun program adalah protoyping yaitu 

konsep pengembangan program yang dinamis atau terus-menerus berubah hingga 

keinginan pengguna terpenuhi. Gambar 3.21 menunjukkan tahap yang dilakukan 

dalam prototyping. 

 

Gambar 3.21 Model Prototyping 

Kebutuhan sistem dianalisa dengan membuat prototype. Setelah sesuai 

dengan keinginan klien, prototype tidak dibuang, tetapi dikembangkan agar 

menjadi sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahap pertama adalah 

menentukan konsep program. Konsep dianalisa dari data berupa excel sebagai 

pembukuan perusahaan sebelumnya di awal pelaksanaan kerja magang. Setelah 

mendapatkan gambaran kebutuhan program, perancangan sistem dilakukan dan 

diimplementasikan. Proses pengerjaan sebuah prototype biasanya selama empat 

hari, lalu ditunjukkan pada klien apakah sudah sesuai dengan keinginan. Jika  

belum sesuai diperbaiki dalam waktu satu sampai dua hari tergantung dari 
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banyaknya fungsi dan desain yang diubah. Jika sudah sesuai, dibuat prototype 

selanjutnya dengan mengembangkan program agar sesuai dengan kebutuhan. 

IDE yang digunakan adalah .NET versi 4.5.2 yaitu Microsoft visual studio 

2015 berbasis windows form dengan bahasa pemrograman C#.  Database yang 

digunakan yaitu MySQL versi 5.6.15. Digunakan beberapa tools tambahan yaitu 

MySQL connector versi 6.9.8 agar program dapat mengakses database dan crystal 

report versi 13.0.15 untuk pembuatan invoice serta laporan. Gambar 3.22 

menunjukkan potongan kode yang ada pada program untuk memberikan pemisah 

pada nilai ribuan saat user menulis pada textbox. 

 

Gambar 3.22 Potongan Kode Memisahkan Ribuan Textbox 

Gambar 3.23 menunjukkan potongan kode untuk mengambil honor 

account manager yang secara default terdapat pada database. Besarnya komisi 

yang diterima bergantung pada tagihan invoice. 
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Gambar 3.23 Potongan Kode Menentukan Komisi 

Gambar 3.24 menunjukkan potongan kode untuk memasukkan gaji 

pegawai ke dalam database. 

 

Gambar 3.24 Potongan Kode Memasukan Gaji Pegawai 

Gambar 3.25 menunjukan halaman login untuk memberikan akses aplikasi 

kepada pengguna sesuai dengan jabatan. Proses login dilakukan dengan 

memasukan username dan password, lalu menekan tombol login( ). 
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Gambar 3.25 Form Login 

Setelah berhasil login, pengguna dengan jabatan direktur dan manajer  

masuk ke form utama yang ditunjukkan pada Gambar 3.26. Terdapat dua tabel 

yang berfungsi sebagai reminder yaitu proses laporan dan piutang.  

 

Gambar 3.26 Halaman Utama Manajer dan Direktur 

Gambar 3.27 menunjukkan form utama untuk pengguna yang masuk 

dengan jabatan staff admin. Tabel daftar piutang tidak ditampilkan karena entitas 

admin tidak berkaitan dengan pembayaran tagihan aktivitas. 
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Gambar 3.27 Halaman Utama Staff 

a. Menu Input 

Pada menu input terdapat beberapa submenu yaitu input konsultasi, 

psikotes, dan keuangan. Gambar 3.28 menunjukkan form input konsultasi. 

Tanggal secara default adalah tanggal pada hari ini. Total harga muncul setelah 

combo box tujuan dipilih dan total waktu telah dihitung dengan menekan tombol 

hitung ( )  

 

Gambar 3.28 Form Input Konsultasi 
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Submenu psikotes terdiri dari tes individu, pendidikan, karyawan HO 

dengan peserta 1-5 orang, dan karyawan non HO dengan peserta lebih dari 5 

orang. Gambar 3.29 menunjukkan form tes individu. Usia, jenis tes, bahasa, dan 

proses laporan saling berkaitan sehingga pengguna diharuskan untuk memilih usia 

terlebih dahulu untuk dapat menampilkan harga. Tanggal kirim harus lebih besar 

dari tanggal tes. Pada tes individu tidak terdapat keterangan uang muka karena 

pembayaran selalu dilunasi di awal. Data disimpan jika data sudah diisi dengan 

benar dan tombol save ( ) ditekan. 

 

Gambar 3.29 Form Input Tes Individu 

Gambar 3.30 menunjukkan form tes pendidikan yang terdiri dari tiga tab. 

Tes pendidikan memiliki perbedaan dibandingkan dengan tes lainnya karena pada 

satu invoice dapat terdapat lebih dari satu jenis tes dan dapat berlangsung lebih 

dari satu hari. Pada tes pendidikan, seorang psikolog dapat mengerjakan banyak 

laporan. Tombol add( ) memeriksa apakah data psikolog yang dibutuhkan 

sudah diisi dan sesuai dengan format, seperti jumlah laporan dan honor harus 

berupa integer. 
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Gambar 3.30 Form Input Tes Pendidikan  

Setelah menekan tombol next ( ), muncul dialog yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.31.  

 

Gambar 3.31 Dialog Input Tes Pendidikan 

Jika tombol yes ditekan maka form pindah ke tab aktivitas 2 yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.32 Tanggal uang muka harus lebih kecil dari tanggal 

tes, sedangkan tanggal kirim lebih besar dari tanggal tes.  
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Gambar 3.32 Form Input Tes Pendidikan Tab 2 

Pada tab 2, data yang dimasukan serupa dengan tab sebelumnya. Saat 

tombol next ( ) ditekan, tab pindah ke tab invoice yang ditunjukkan Gambar 

3.33. Setelah menekan tombol save ( ), tombol invoice ( ) dapat dipilih dan 

menampilkan invoice berdasarkan data yang dimasukan. Gambar 3.34 

menunjukan invoice pada tes pendidikan. 

 

Gambar 3.33 Form Input Tes Pendidikan Tab Invoice 
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Gambar 3.34 Invoice Tes Pendidikan 

Input tes selanjutnya adalah tes karyawan 1-5 orang ditunjukkan pada 

Gambar 3.35. Terdapat tabel yang memuat nama peserta karena setiap peserta 

memiliki tester dan psikolog masing-masing. Nama invoice perusahaan dan 

account manager ditampilkan secara otomatis setelah memilih nama klien. Data 

dimasukan ke tabel setelah menekan tombol add ( ). Pada form ini jumlah 

peserta maksimal adalah lima orang. Jika lebih muncul peringatan dan data tidak 

dapat disimpan. 

 

Gambar 3.35 Form Input Tes Karyawan 1-5 orang 
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Setelah menekan tombol next ( ), form pindah ke halaman tab invoice 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.36. Setelah data berhasil disimpan, tombol 

invoice ( ) menampilkan invoice yang ditunjukkan pada Gambar 3.37. 

 

Gambar 3.36 Tab Invoice Form Tes Karyawan 1-5 orang 

 

 

Gambar 3.37 Invoice Tes Karyawan 1-5 orang 
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Gambar 3.38 menunjukkan form input tes karyawan non HO. Terdapat 

tabel nama psikolog yang dapat dimasukkan dengan menekan tombol add ( ).   

 

Gambar 3.38 Form Input Tes Karyawan > 5 Orang 

Saat tombol next  ( ) ditekan, tab pindah ke tab invoice yang ditunjukkan 

Gambar 3.39. Setelah menekan tombol save ( ), tombol invoice ( ) dapat 

dipilih dan menampilkan invoice berdasarkan data yang dimasukan. Gambar 3.40 

menunjukan invoice pada tes karyawan lebih dari 5 orang. 

 

Gambar 3.39 Form Input Tes Karyawan > 5 orang Tab Invoice
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Gambar 3.40 Invoice Tes Karyawan > 5 Orang 

Setelah melakukan input data aktivitas, form utama yang awalnya kosong 

menampilkan proses laporan yang belum dikirim dan piutang yang belum 

dilunasi. Terdapat 3 warna yang menunjukan tingkat prioritas yaitu putih, biru, 

dan merah yang ditunjukkan pada Gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41 Form Utama  

Gambar 3.42 menunjukkan form input keuangan yaitu gaji pegawai diluar 

aktivitas. Misalnya, tunjangan komunikasi, makan, dan transportasi. Setiap 

tombol add( ) ditekan, data gaji pegawai dipindahkan ke listview untuk 

mempermudah pengulangan input gaji yang sama pada setiap pegawai. Jika 
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terjadi kesalahan input data, baris yang ingin diubah ataupun dihapus dapat diklik 

kanan dan edit atau delete. Tombol reset( ) mengembalikan isi data ke 

pengaturan awal. Tombol save( ) berfungsi untuk menyimpan data. 

 

Gambar 3.42 Form Input Gaji Tambahan 

b. Menu Laporan 

Gambar 3.43 menunjukkan laporan aktivitas berdasarkan data uji yang 

dimasukan. Tombol cari( ) dapat menampilkan hasil pada listview jika periode 

waktu sudah dipilih dan jasa sudah ditentukan. Jika pada baris dilakukan klik 

kanan, muncul pilihan menu lihat ataupun hapus. 

 

Gambar 3.43 Form Laporan Aktivitas 
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Gambar 3.44 menunjukkan laporan payroll berdasarkan data uji yang 

dimasukkan. Jika periode bulan dan tahun sudah dipilih, nama pegawai yang 

memiliki gaji pada periode tersebut ditampilkan sebagai pilihan. 

 

Gambar 3.44 Laporan Payroll 

Tombol cari( ) menampilkan gaji ataupun honor pegawai pada periode 

tersebut yang ditunjukkan pada Gambar 3.45.  

 

Gambar 3.45 Detil Gaji Laporan Payroll 

c. Menu Administrasi 

Admin data pegawai yang ditunjukkan Gambar 3.46 dan data klien yang 

ditunjukkan Gambar 3.47 dapat ditambah data baru dengan langsung mengisi 

data, lalu menekan tombol save( ). Tombol reset( ) mengembalikan masukan 

ke pengaturan awal. 
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Gambar 3.46 Form Admin Data Pegawai 

 

 

Gambar 3.47 Form Admin Data Klien 

 

Pada form admin lainnya, data hanya dapat diubah karena data tersebut 

adalah dasar perhitungan dari aplikasi sehingga tidak memungkinkan apabila 

terdapat data yang dihapus. Data yang diubah disimpan saat tombol save( ) 

ditekan. Gambar 3.48 menunjukkan form yang menampilkan harga tes individu 

dan yang dapat diubah oleh manajer ataupun direktur. 

 

Gambar 3.48 Form Admin Data Harga Jasa Konsultasi dan Tes Individu 
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Gambar 3.49 menunjukkan form yang menampilkan harga tes karyawan 

yang dapat diubah oleh manajer ataupun direktur. 

 

Gambar 3.49 Form Admin Data Harga Jasa Tes Karyawan 

 

Pegawai yang dicantumkan pada aktivitas memiliki honor default setiap 

aktivitas jasa yang dilakukan. Gambar 3.50 menunjukkan form yang dapat 

mengubah honor pegawai berdasarkan jenis jasa. 

 

Gambar 3.50 Form Admin Honor Pegawai 
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Aktivitas psikotes memerlukan kurir untuk mengirim laporan. Gambar 

3.51 menunjukkan data kurir serta harga masing-masing yang dapat diubah oleh 

direktur. 

 

Gambar 3.51 Form Admin Harga Kurir dan Materai 

Aplikasi melakukan proses login dengan menerima username dan 

password yang dapat diubah oleh direktur. Gambar 3.52 menunjukkan form untuk 

mengubah data login. 

 

Gambar 3.52 Form Admin Data Staff Akses KCS 
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3.3.3 Kendala yang Ditemukan 

 Proses pembuatan program dilakukan bersama dengan user dalam 

menentukan kebutuhan aplikasi. Seringnya terjadi perubahan keinginan dari klien 

baik fungsionalitas dan desain merupakan suatu kendala karena batas waktu 

pembuatan yang cukup singkat. Selain itu, kerja magang awalnya belum memiliki 

prosedur yang jelas mengenai prosedur hari kerja. Wawancara dengan user 

beberapa kali tidak dapat dilakukan karena jadwal kerja user di luar kantor yang 

cukup padat. 

3.3.4 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Berdasarkan kendala yang ditemukan, digunakan model prototype 

pembangunan sistem sehingga mempermudah user untuk menjelaskan kebutuhan. 

Setiap prototype dilakukan uji coba dan diberikan feedback langsung oleh 

pengguna sehingga kebutuhan pengguna baik secara fungsionalitas ataupun desain 

dapat tersampaikan dengan baik. Prosedur hari kerja disepakati bersama klien 

sehingga dapat menyesuaikan waktu melakukan wawancara dengan user dari 

sistem.  
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