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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Proses Bisnis 

Proses bisnis yang berada dalam aplikasi ini tetap mengacu pada alur 

yang sudah berjalan di Coffee Shop ZXY, dimana seperti alur presensi, alur 

payroll, dan alur pengajuan izin cuti. Proses tersebut dimulai ketika admin 

menambahkan master data, membuat penjadwalan, staf melakukan presensi, 

presensi tercatat dan tertampil otomatis dalam menu presensi, menginput 

rekapan beserta bonus penjualan, menampilkan hasil perhitungan gaji, 

mencetak slip gaji, dan pemantauan kehadiran staf melalui grafik. Dari proses 

tersebut, aplikasi ini mengakomodir dua alur sistem menjadi satu sekaligus. 

Sebagai contoh, alur pengajuan izin cuti pada aplikasi ini akan diproses 

tanpa menggunakan wujud fisik seperti surat, melainkan dengan tombol yang 

fungsinya sama seperti ketika melakukan presensi masuk kerja. Selain itu, 

alur penggajian juga terproses secara otomatis karena kompilasi presensi staf 

akan direkap dan rekapan tersebut yang menjadi acuan dalam menghitung 

nominal gaji secara otomatis untuk masing-masing staf. 

Dalam menghitung gaji, ada ketentuan yang perlu diperhatikan terkait 

dengan komponen penyusun gaji yang telah ditetapkan oleh Coffee Shop 

ZXY. Komponen penyusun gaji yang digunakan yaitu Gaji Pokok, Tunjangan 

Kehadiran, Upah Lembur, Total Bonus, dan Total Potongan. Gaji Pokok 

merupakan upah kerja utama sebesar Rp50.000,00 per hari yang didapatkan 

oleh staf berdasarkan jumlah masuk kerja shift. Dalam satu bulan, staf 
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diwajibkan untuk mengambil satu off setiap minggunya, sehingga total staf 

wajib mengambil empat off dan masuk shift sebanyak 26 atau 27 hari kerja. 

Tunjangan Kehadiran merupakan tunjangan atas kehadiran staf sebesar 

Rp20.000,00 per minggu yang diperoleh ketika masuk penuh dan tidak 

pernah ijin cuti / sakit dalam satu minggu, sehingga jika tidak masuk penuh 

dalam satu minggu maka tidak mendapat tunjangan di minggu tersebut. Hal 

ini bertujuan untuk memotivasi staf agar konsisten masuk kerja. Namun, staf 

tetap diberi jatah ijin cuti 12 hari dalam satu tahun, yang dimana diatur dalam 

satu bulan hanya ada satu atau dua orang yang boleh mengambil cuti 

maksimal dua hari di minggu yang berbeda, agar tidak ada shift yang kosong. 

Upah Lembur merupakan upah tambahan sebesar Rp5.000,00 per lembur 

bagi staf yang mengambil shift lembur, dimana lembur terhitung pada shift 

malam setiap hari Jumat dan Sabtu. Total Bonus diperoleh dari hasil 

penjualan cup dan toast dalam satu bulan apabila telah menembus target 

penjualan, dimana bonus ditentukan sebesar Rp100,00 per cup dengan 

minimal terjual 80 cup dan Rp500,00 per toast dengan minimal terjual 1 toast. 

Total Potongan merupakan potongan gaji yang sifatnya mengurangi seperti 

uang makan, iuran BPJS, dan lain-lain. Perhitungan gaji dalam satu bulan 

yang digunakan yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

𝑇𝐺 = (𝐺𝑃 × 𝐽𝑆) + (𝑇𝐾 × 𝐽𝑀) + (𝑈𝐿 × 𝐽𝐿) + [(𝐵𝑐 × 𝑃𝑐) + (𝐵𝑡 × 𝑃𝑡)] − 𝑇𝑃 

Keterangan: 

TG = Total Gaji 

GP = Gaji Pokok 

JS = Jumlah Shift Masuk 

TK = Tunjangan Kehadiran 

JM = Jumlah Minggu (full) 

UL = Upah Lembur 

JL = Jumlah Shift Lembur 

Bc = Bonus Cup 

Pc = Penjualan Cup 

Bt = Bonus Toast 

Pt = Penjualan Toast 

TP = Total Potongan
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4.2. Perancangan Aplikasi 

4.2.1. Entity Relationship Diagram 

 
Gambar 4.1: Entity Relationship Diagram 

Gambar 4.1 menunjukkan relasi entitas yang digambarkan 

dalam beberapa tabel di dalam sebuah basis data. Dalam ERD 

tersebut, terdapat sembilan tabel yang saling berelasi satu sama lain. 

Relasi tersebut terbentuk karena setiap tabel memiliki primary key 

yang unik dan dapat digunakan sebagai foreign key bagi tabel yang 

lain. 
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4.2.2. Use Case Diagram 

 
Gambar 4.2: Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang menjelaskan kaitan 

antara actor/user dengan fitur dan fungsinya dalam sebuah sistem. 

Gambar 4.2 menunjukkan hubungan tingkah laku actor yang ada di 

dalam aplikasi HR ini, yang dimana terdapat dua actor dengan 

masing-masing fungsi dan fitur yang dapat dilakukan. Dalam gambar, 

terbukti bahwa admin merupakan actor dengan fungsi dan fitur yang 

paling banyak dijalankan daripada staf. Di dalam dashboard, admin 

memiliki privilege untuk mengatur master data, penjadwalan, data 

presensi, rekap kehadiran, penggajian, dan laporan presensi & gaji. 

Sedangkan staf hanya bisa melakukan presensi, penjadwalan, dan 

melihat hasil slip gaji. 
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4.2.3. Activity Diagram 

 
Gambar 4.3: Activity Diagram 

Activity Diagram atau Diagram Aktivitas merupakan diagram 

yang menggambarkan serangkaian kegiatan input, proses, dan output, 

sehingga menghasilkan suatu aktivitas bisnis. Pada Gambar 4.3 

menunjukkan diagram aktivitas antara staf dan admin HR yang 

diintegrasikan di dalam Aplikasi HR. Titik awal dimulai ketika staf 

dan admin HR melakukan login, dimana staf login untuk melakukan 

entri presensi, sedangkan admin HR melakukan konfirmasi sekaligus 

rekap atas entri staf yang masuk ke dalam sistem, dan admin melalui 

sistem dapat melakukan kalkulasi gaji secara otomatis hingga pada 

pembuatan laporan presensi, laporan gaji, dan slip gaji. 
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4.2.4. Sequence Diagram 

a. Login 

 
Gambar 4.4: Sequence Diagram Login 

Gambar 4.4 menunjukkan diagram urutan ketika melakukan 

proses login. Proses dimulai oleh user yang menginputkan 

username dan password pada halaman login, lalu proses login oleh 

sistem dengan mengambil data pegawai pada database untuk 

memvalidasi username dan password yang diinput. Apabila valid, 

maka tampilan akan dilempar ke halaman dashboard, jika tidak 

maka akan muncul notifikasi kesalahan. 

b. CRUD Kalender 

 
Gambar 4.5: Sequence Diagram CRUD Kalender 
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Gambar 4.5 menunjukkan diagram ketika melakukan 

penjadwalan pada kalender. Proses dimulai oleh user dengan 

melakukan input CRUD (Create Read Update Delete) pada 

halaman kalender, lalu proses CRUD oleh sistem akan menyimpan 

data ke dalam data event/jadwal pada database. Setelah itu, data 

yang sudah diperbarui akan ditampilkan di halaman kalender. 

c. CRUD Master Data 

 
Gambar 4.6: Sequence Diagram CRUD Master Data 

Gambar 4.6 menunjukkan diagram urutan ketika melakukan 

CRUD pada master data. Proses dimulai ketika user pergi ke 

halaman master data yang diinginkan, lalu melakukan input pada 

halaman form master data dan sistem akan melakukan proses 

create serta tersimpan langsung pada master data di dalam 

database. Apabila user melakukan perubahan atau penghapusan 

data, maka sistem akan melakukan proses update atau delete dari 

halaman master data dan nantinya tersimpan langsung pada master 

data di database. Setelah itu, data yang sudah diinput atau 

diperbarui akan ditampilkan perubahannya pada halaman setiap 

master data yang dituju. 
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d. Validasi Konfirmasi 

 
Gambar 4.7: Sequence Diagram Validasi Konfirmasi  

Gambar 4.7 menunjukkan diagram urutan ketika admin HR 

melakukan validasi terhadap konfirmasi presensi. Proses dimulai 

ketika admin HR melakukan perintah dengan klik tombol pada 

halaman konfirmasi, lalu sistem akan memproses dengan 

memperbarui status presensi dan mengambil data dari database. 

Apabila admin melakukan validasi maka tampilan akan dilempar 

ke halaman tabel presensi, sedangkan apabila admin menolak pada 

konfirmasi, maka halaman akan tetap pada halaman konfirmasi. 

e. Input Rekap Kehadiran 

 
Gambar 4.8: Sequence Diagram Input Rekap Kehadiran 
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Gambar 4.8 menunjukkan diagram urutan ketika admin HR 

melakukan input rekapan kehadiran. Proses dimulai ketika admin 

melakukan penyaringan dengan memasukkan bulan dan tahun 

untuk melihat apakah sudah ada rekapan atau belum. Jika sudah 

ada, maka rekapan yang disaring akan diambil dari database dan 

ditampilkan di halaman filter presensi. Jika belum ada, maka admin 

perlu menginputkan data di halaman input presensi, dimana proses 

input yang dimasukkan yaitu jumlah penjualan secara manual dan 

perhitungan otomatis data presensi yang diambil dari data presensi 

di database. Setelah diinput, maka rekapan tersimpan di database 

dan dapat ditampilkan di halaman filter presensi. 

f. Cetak Slip Gaji 

 
Gambar 4.9: Sequence Diagram Cetak Slip Gaji 

Gambar 4.9 menunjukkan diagram urutan ketika admin HR 

melakukan cetak slip gaji. Proses dimulai ketika admin melakukan 

penyaringan dalam memilih periode slip gaji dengan 

menginputkan bulan, tahun, dan staf yang dituju pada halaman 

filter slip gaji. Apabila data memang sudah pernah ada dan 

tersimpan di database, maka sistem akan memproses perhitungan 
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dengan cara mengambil data rekapan kehadiran dan data nominal 

gaji yang bergantung pada jabatan, lalu dikalkulasikan dan akan 

ditampilkan pada print preview cetak slip gaji. 

g. Input Entri Presensi Staf 

 
Gambar 4.10: Sequence Diagram Input Entri Presensi Staf 

Gambar 4.10 menunjukkan diagram urutan ketika staf 

melakukan entri presensi. Proses dimulai ketika staf menekan salah 

satu tombol (Masuk/Izin/Sakit) pada halaman entri presensi. 

Apabila tombol yang diklik telah sesuai dengan jadwal staf, maka 

terjadi proses validasi entri dengan menginputkan entri sekaligus 

mencocokkan dengan jadwal yang ada di data shift, lalu akan 

menambahkan presensi di data presensi dalam database. Apabila 

tidak sesuai dengan jadwal staf, maka tombol entri menjadi tidak 

aktif / tidak bisa diklik, sehingga tidak terjadi proses validasi entri 

karena tidak ada data yang diinput ke dalam sistem. 
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4.2.5. User Interface 

a. Login 

 
Gambar 4.11: User Interface Login 

Gambar 4.11 merupakan user interface dari halaman login 

pada aplikasi HR. Desain yang dibuat sederhana, terdiri dari 

beberapa sentuhan ornamen di sebelah kiri dan atas dari form login. 

Pada form login terdapat tempat untuk menginputkan username 

dan password, serta tombol eye dan tombol login. 

b. Menu Dashboard 

 
Gambar 4.12: User Interface Dashboard Admin 
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Gambar 4.12 merupakan user interface dari halaman 

dashboard admin HR. Desain tersebut terdiri dari beberapa menu 

di sidebar, informasi seperti jumlah staf dan notifikasi kehadiran 

real time, serta data visual berupa grafik. Terdapat icon hamburger 

di kiri atas sebelah kanan tulisan “Aplikasi HR” yang berfungsi 

untuk menutup dan membuka sidebar agar lebih responsif 

menyesuaikan layar monitor. Di kanan atas juga terdapat nama dari 

user yang bersangkutan yang apabila ditekan akan muncul 

dropdown menu untuk ganti password dan logout. 

 
Gambar 4.13: User Interface Dashboard Staf 

Gambar 4.13 merupakan user interface dari halaman 

dashboard staf. Desain tersebut terdiri dari beberapa menu yang 

ada di sidebar dan informasi data diri. Sama halnya dengan 

dashboard admin HR, di kanan atas terdapat nama user yang 

bersangkutan yang apabila ditekan akan muncul dropdown menu 

untuk ganti password dan logout. 
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c. Menu Kalender 

 
Gambar 4.14: User Interface Kalender 

Gambar 4.14 merupakan user interface dari halaman 

kalender yang tersedia pada menu admin dan juga staf. Terdapat 

judul bulan dan tahun, serta event yang bisa ditambahkan setiap 

tanggalnya. 

d. Master Data 

i. Data Staf 

 
Gambar 4.15: User Interface Data Staf 
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Gambar 4.15 merupakan user interface dari halaman 

data staf yang hanya dimiliki oleh admin HR. Terdapat tabel 

staf dengan tombol-tombol seperti input staf baru, mengubah 

data, dan menghapus data staf. 

 
Gambar 4.16: User Interface Tambah Data Staf 

Gambar 4.16 merupakan user interface dari halaman 

tambah data staf untuk menambahkan staf baru. 

ii. Data Jabatan 

 
Gambar 4.17: User Interface Data Jabatan 
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Gambar 4.17 merupakan user interface dari halaman 

data jabatan. Terdapat tabel data jabatan yang menunjukkan 

informasi dari jabatan dan keterangannya, serta perintah 

tombol seperti input jabatan baru, mengubah jabatan, dan 

menghapus data jabatan. 

 
Gambar 4.18: User Interface Tambah Data Jabatan 

Gambar 4.18 merupakan user interface dari halaman 

tambah data jabatan untuk menambahkan jabatan baru. 

iii. Data Shift 

 
Gambar 4.19: User Interface Data Shift 
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Gambar 4.19 merupakan user interface dari halaman 

data shift. Terdapat tabel data shift yang menunjukkan 

informasi dari data shift dan keterangannya, serta perintah 

tombol seperti input shift baru, mengubah shift, dan 

menghapus data shift. 

 
Gambar 4.20: User Interface Tambah Data Shift 

Gambar 4.20 merupakan user interface dari halaman 

tambah data shift untuk menambah shift baru. 

iv. Data Potongan 

 
Gambar 4.21: User Interface Data Potongan 



 

 

 

38 

 

 

 

Gambar 4.21 merupakan user interface dari halaman 

data potongan gaji. Terdapat tabel data potongan gaji dan 

perintah tombol seperti input potongan gaji baru, mengubah 

data potongan, dan menghapus data potongan gaji. 

 
Gambar 4.22: User Interface Tambah Data Potongan 

Gambar 4.22 merupakan user interface dari halaman 

tambah data potongan gaji untuk menambah potongan baru. 

v. Data Bonus 

 
Gambar 4.23: User Interface Data Bonus Gaji 

Gambar 4.23 merupakan user interface dari halaman 

data bonus gaji. Terdapat tabel data bonus gaji dan perintah 
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tombol seperti input bonus gaji baru, mengubah data bonus, 

dan menghapus data bonus gaji. 

 
Gambar 4.24: User Interface Tambah Data Bonus Gaji 

Gambar 4.22 merupakan user interface dari halaman 

tambah data bonus gaji untuk menambah bonus baru. 

e. Menu Presensi 

 
Gambar 4.25: User Interface Presensi 

Gambar 4.25 merupakan user interface dari halaman menu 

presensi. Terdapat tabel menu presensi yang menunjukkan 

informasi presensi setiap staf. 



 

 

 

40 

 

 

 

 
Gambar 4.26: User Interface Entri Kehadiran 

Gambar 4.26 merupakan user interface dari halaman entri 

kehadiran. Terdapat tombol pilihan bagi staf untuk memilih 

presensi yang dilakukan di hari tersebut. 

f. Menu Laporan Gaji 

 
Gambar 4.27: User Interface Laporan Gaji Admin 

Gambar 4.27 merupakan user interface dari halaman laporan 

gaji yang ada pada menu admin. Terdapat tabel gaji yang 

menunjukkan gaji setiap staf pada bulan tertentu. 
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Gambar 4.28: User Interface Laporan Gaji Staf 

Gambar 4.28 merupakan user interface dari halaman laporan 

gaji yang ada pada menu staf. Terdapat tabel gaji yang 

menunjukkan informasi gaji staf tersebut dalam setiap bulannya. 

4.3. Pembuatan Aplikasi 

4.3.1. Database 

a. Data Pegawai 

 
Gambar 4.29: Tabel Data Pegawai 

Gambar 4.29 merupakan tabel data pegawai yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi staf. 
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b. Data Jabatan 

 
Gambar 4.30: Tabel Data Jabatan 

Gambar 4.30 merupakan tabel data jabatan yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi jabatan dan gaji. 

c. Data Presensi 

 
Gambar 4.31: Tabel Data Presensi 

Gambar 4.31 merupakan tabel data presensi yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi presensi staf. 

d. Data Rekap Kehadiran 

 
Gambar 4.32: Tabel Data Rekap Kehadiran 
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Gambar 4.32 merupakan tabel data rekap kehadiran yang 

berisikan atribut terkait dengan informasi rekap kehadiran. 

e. Data Shift 

 
Gambar 4.33: Tabel Data Shift 

Gambar 4.33 merupakan tabel data shift yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi shift. 

f. Data Bonus Gaji 

 
Gambar 4.34: Tabel Data Bonus Gaji 

Gambar 4.34 merupakan tabel data bonus gaji yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi bonus gaji. 

g. Data Potongan Gaji 

 
Gambar 4.35: Tabel Data Potongan Gaji 

Gambar 4.35 merupakan tabel data potongan gaji yang 

berisikan atribut terkait dengan informasi potongan gaji. 

 

 



 

 

 

44 

 

 

 

h. Data Events/Jadwal 

 
Gambar 4.36: Tabel Data Events/Jadwal 

Gambar 4.36 merupakan tabel data events/jadwal yang 

berisikan atribut terkait dengan informasi events/jadwal. 

i. Data Hak Akses 

 
Gambar 4.37: Tabel Data Hak Akses 

Gambar 4.37 merupakan tabel data hak akses yang berisikan 

atribut terkait dengan informasi hak akses. 

4.3.2. Login 

 
Gambar 4.38: Tampilan Halaman Login 
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Gambar 4.38 merupakan tampilan dari halaman login aplikasi 

HR. Terdapat beberapa gambar pendukung di sebelah kiri dan atas 

dari form login. Di form login terdiri dari kolom username yang 

berbentuk select box dan kolom password. 

 
Gambar 4.39: Source Code Router 

Gambar 4.39 merupakan source code dari router, dimana 

fungsinya untuk mengarahkan langsung halaman php yang dituju 

dengan alamat yang diinginkan. Pada gambar tersebut, tertulis 

“welcome” pada “default_controller” yang berarti tampilan bawaan 

yang harus dimunculkan adalah controller halaman Welcome.php 

 
Gambar 4.40: Source Code Model fungsi Login 

Gambar 4.40 merupakan source code dari model ketika 

melakukan login. Model ini berfungsi untuk memeriksa apakah 
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username dan password yang telah diinputkan telah sesuai dengan 

data yang tersimpan di data staf dalam database. Apabila benar, maka 

akan diarahkan langsung ke halaman selanjutnya, apabila salah maka 

akan muncul notifikasi. 

 
Gambar 4.41: Source Code View Tampilan Login 

Gambar 4.41 merupakan source code dari view tampilan 

halaman login. View login sendiri memiliki basis yaitu bahasa HTML 

dan PHP, dimana HTML berguna untuk Menyusun konstruksi layout 

yang akan ditampilkan di web, sedangkan PHP berguna untuk 

memanggil dan mengambil variabel dari fungsi yang berasal dari file 

PHP lain. Pada kolom username menggunakan tag “select” dan 

“option” untuk membentuk sebuah selection box agar memudahkan 

user dalam memilih username-nya. Pada kolom password 

menggunakan tag “input” dengan atribut type “password” agar 

karakter dari password tersebut bisa disembunyikan dan bisa 

diperlihatkan dengan menekan tombol icon eye. 
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Gambar 4.42: Source Code Controller Login 

Gambar 4.42 merupakan source code dari controller login. 

Controller ini berfungsi untuk mengatur integrasi antara model 

dengan view, serta perintah untuk mengarahkan halaman yang dituju.  

4.3.3. Dashboard 

 
Gambar 4.43: Tampilan Halaman Dashboard Admin 

Gambar 4.43 merupakan tampilan halaman dashboard di menu 

admin. Terdapat empat kotak informasi yang bisa ditekan dan grafik 

visual mengenai kehadiran, keterlambatan, dan lembur. 
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Gambar 4.44: Source Code View Informasi Dashboard Admin 

Gambar 4.44 merupakan source code dari view informasi 

dashboard admin. Salah satu contohnya adalah mengenai jumlah 

informasi staf. 

 
Gambar 4.45: Source Code View Grafik Dashboard Admin 

Gambar 4.45 merupakan source code dari view grafik pada 

dashboard admin. Dalam menyusun struktur grafik menggunakan 

JavaScript terpisah dengan id “myPireChart” lalu dipanggil ke dalam 

file view PHP tersebut. 
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Gambar 4.46: Source Code Controller Dashboard Admin 

Gambar 4.46 merupakan source code dari controller dashboard 

admin. Controller in berfungsi untuk membuat variabel dengan 

mengambil data dari database menggunakan query, setelah itu akan 

diberikan kepada view untuk ditampilkan bersamaan menggunakan 

HTML. Pada gambar tersebut, query yang sudah dibuat akan 

menghitung jumlah baris dalam tabel dan ditampilkan dalam aplikasi. 

 
Gambar 4.47: Tampilan Halaman Dashboard Staf 

Gambar 4.47 merupakan tampilan dari halaman dashboard pada 

menu staf. Terdapat tabel informasi mengenai data diri dari staf seperti 

foto staf, nama, NIK, username, jenis kelamin, jabatan, tanggal 

masuk, status, dan hak akses yang diberikan dalam menggunakan 

aplikasi HR. 
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Gambar 4.48: Source Code View Dashboard Staf 

Gambar 4.48 merupakan source code dari view dashboard staf. 

Pada view ini berfungsi untuk menyusun layout agar sesuai dengan 

tampilan yang ada di Gambar 4.47. 

 
Gambar 4.49: Source Code Controller Dashboard Staf 

Gambar 4.49 merupakan source code dari controller dashboard 

staf. Controller ini terdiri dari penamaan halaman dashboard dengan 

menggunakan “$data[‘title’]” dan membuat query untuk mengambil 

data staf berdasarkan id-nya, serta nantinya ditampilkan dalam view. 
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4.3.4. Kalender 

 
Gambar 4.50: Tampilan Halaman Kalender 

Gambar 4.50 merupakan tampilan halaman kalender yang 

dimiliki baik admin HR maupun staf. 

 
Gambar 4.51: Source Code Model Kalender 

Gambar 4.51 merupakan source code dari model kalender yang 

digunakan untuk melakukan CRUD pada penjadwalan di kalender. 
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Gambar 4.52: Source Code View Kalender 

Gambar 4.52 merupakan source code dari view kalender. 

Bahasa yang digunakan yaitu JavaScript. 

 
Gambar 4.53: Source Code Controller CRUD Kalender 

Gambar 4.53 merupakan source code dari controller CRUD 

kalender. Controller ini menggunakan fungsi yang ada di dalam model 

untuk mengambil dan menyimpan data dalam database. 
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4.3.5. Master Staf 

 
Gambar 4.54: Source Code Model CRUD Master Staf 

Gambar 4.54 merupakan source code dari model CRUD master 

data staf. Fungsi model ini berguna nantinya untuk membantu fungsi 

controller dalam mengambil dan menyimpan data dalam database. 

 
Gambar 4.55: Tampilan Index Data Staf 

Gambar 4.55 merupakan tampilan dari halaman index data staf 

yang dimiliki oleh admin HR. Di tabel staf ini admin dapat melihat 

informasi staf dan fotonya, serta dilengkapi dengan tombol perintah 

view untuk melihat detail informasi, edit untuk mengubah informasi, 

dan delete untuk menghapus informasi staf. 
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Gambar 4.56: Source Code View Index Data Staf 

Gambar 4.56 merupakan source code dari view halaman index 

data staf. View ini dibuat sesuai konstruksi layout pada Gambar 4.55. 

 
Gambar 4.57: Source Code Controller Index Data Staf 

Gambar 4.57 merupakan source code dari controller index data 

staf yang berfungsi mengambil data dari database dengan model. 

 
Gambar 4.58: Tampilan Halaman Tambah Data Staf 
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Gambar 4.58 merupakan tampilan dari halaman tambah data 

staf, dimana berbentuk form input untuk mengisikan informasi staf. 

 
Gambar 4.59: Source Code View Tambah Data Staf 

Gambar 4.59 merupakan source code dari view tambah data 

staf, dimana berbentuk form dengan class “form-group”. Form ini 

juga terdiri dari jenis kolom seperti input dan selection box. 

 
Gambar 4.60: Source Code Controller Index Tambah Staf 

Gambar 4.60 merupakan source code dari controller tampilan 

tambah data staf. 
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Gambar 4.61: Source Code Controller fungsi Tambah Staf 

Gambar 4.61 merupakan source code dari controller fungsi 

input pada tambah data staf, dimana menggunakan “post”. Pada input 

password menggunakan encrypt jenis MD5 untuk menghasilkan 

karakter enkripsi acak pada password yang disimpan. Selain itu, 

terdapat fungsi untuk mengunggah berbagai format foto dengan 

fungsi “$_FILES” dan disimpan ke dalam folder “assets”. 

 
Gambar 4.62: Tampilan Halaman Detail Data Staf 

Gambar 4.62 merupakan tampilan dari halaman detail data staf, 

dimana mirip dengan tampilan dashboard staf.  
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Gambar 4.63: Source Code View Detail Data Staf 

Gambar 4.63 merupakan source code dari view detail data staf 

yang dibuat sesuai dengan Gambar 4.62. 

 
Gambar 4.64: Source Code Controller Detail Data Staf 

Gambar 4.64 merupakan source code dari controller detail data 

staf yang berguna untuk mengambil data menggunakan query. 

 
Gambar 4.65: Tampilan Halaman Update Data Staf 

Gambar 4.65 merupakan tampilan halaman update data staf 

yang sama dengan Gambar 4.58, hanya saja ada data di dalamnya. 
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Gambar 4.66: Source Code View Update Data Staf 

Gambar 4.66 merupakan source code dari view update data staf 

dengan memanggil variabel yang ada dalam controller. 

 
Gambar 4.67: Source Code Controller fungsi Update Staf 

Gambar 4.67 merupakan source code dari controller fungsi edit 

pada update staf. Fungsi yang digunakan sama yaitu dengan “post” 

value ke dalam database dan dengan bantuan fungsi dari model. 
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Gambar 4.68: Tampilan Dialog Box Delete Data Staf 

Gambar 4.68 merupakan tampilan dari dialog box delete data 

staf. 

 
Gambar 4.69: Source Code Controller fungsi Delete Staf 

Gambar 4.69 merupakan source code dari controller fungsi 

delete staf yang digunakan dengan bantuan fungsi “delete” pada 

“penggajianModel”. 

4.3.6. Master Jabatan & Gaji 

 
Gambar 4.70: Tampilan Halaman Index Data Jabatan 

Gambar 4.70 merupakan tampilan dari halaman index data 

jabatan. Terdapat beberapa fitur seperti tombol “+ Tambah Jabatan” 

dan tabel data jabatan. Pada tabel data jabatan sendiri terdapat 

informasi jabatan seperti nama jabatan dan nominal gaji, dan juga aksi 

berupa tombol yaitu tombol edit untuk mengubah informasi jabatan 

dan delete untuk menghapus jabatan.  
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Gambar 4.71: Source Code View Index Data Jabatan 

Gambar 4.71 merupakan source code dari view index jabatan. 

 
Gambar 4.72: Source Code Controller Index Data Jabatan 

Gambar 4.72 merupakan source code dari controller index data 

jabatan yang menggunakan fungsi model untuk mengambil data. 

 
Gambar 4.73: Tampilan Halaman Tambah Data Jabatan 

Gambar 4.73 merupakan tampilan dari halaman tambah data 

jabatan yang berbentuk form. 
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Gambar 4.74: Source Code View Tambah Data Jabatan 

Gambar 4.74 merupakan source code dari view tambah data 

jabatan. Form menggunakan class “card mx-auto” agar layout yang 

ditampilkan dapat responsif. 

 
Gambar 4.75: Source Code Controller Tambah Data Jabatan 

Gambar 4.75 merupakan source code dari controller tambah 

data jabatan, dimana menggunakan “post” untuk mengirimkan data. 
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Gambar 4.76: Tampilan Halaman Update Data Jabatan 

Gambar 4.76 merupakan tampilan dari halaman update data 

jabatan. Pada formnya memiliki kesamaan dengan form tambah data 

jabatan, hanya saja pada form ini terdapat data yang sudah ada dan 

diambil dari database. 

 
Gambar 4.77: Source Code View Update Data Jabatan 

Gambar 4.77 merupakan source code dari view update data 

jabatan. View ini dibuat sesuai dengan Gambar 4.76 dan setiap kolom 

memiliki value yang diambil dari database dengan menggunakan 

fungsi controller, lalu ditampilkan pada form sebagai data awal. 
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Gambar 4.78: Source Code Controller Update Data Jabatan 

Gambar 4.78 merupakan source code dari controller update data 

jabatan untuk mengubah informasi jabatan dalam database. 

 
Gambar 4.79: Source Code Controller Delete Data Jabatan 

Gambar 4.79 merupakan source code dari controller delete data 

jabatan untuk menghapus informasi jabatan dalam database. 

4.3.7. Master Aktivasi Presensi Shift 

 
Gambar 4.80: Tampilan Halaman Index Data Shift 

Gambar 4.80 merupakan tampilan dari halaman index data shift. 
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Gambar 4.81: Source Code View Index Data Shift 

Gambar 4.81 merupakan source code dari view index data shift. 

 
Gambar 4.82: Source Code Controller Index Data Shift 

Gambar 4.82 merupakan source code dari controller index data 

shift yang berfungsi untuk mengatur tampilan ke view dengan 

mengambil data melalui model. 

 
Gambar 4.83: Tampilan Halaman Tambah Data Shift 

Gambar 4.83 merupakan tampilan dari halaman tambah data 

shift yang terdiri dari beberapa kolom dengan tipe time. 
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Gambar 4.84: Source Code View Tambah Data Shift 

Gambar 4.84 merupakan source code dari view tambah data 

shift yang memasukkan atribut tipe time pada kolom jam presensi. 

 
Gambar 4.85: Source Code Controller fungsi Tambah Shift 

Gambar 4.85 merupakan source code dari controller fungsi 

input pada halaman tambah shift dengan menggunakan fungsi “post”. 

Terdapat fungsi “_rules()” untuk memberi notifikasi ketika ada kolom 

yang masih kosong. 
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Gambar 4.86: Tampilan Halaman Update Data Shift 

Gambar 4.86 merupakan tampilan halaman update data shift 

untuk mengubah data shift. 

 
Gambar 4.87: Source Code View Update Data Shift 

Gambar 4.87 merupakan source code dari view update data 

shift. Pada view ini terdapat pemisahan antara kolom dengan 

menggunakan tag “div” agar kolom bisa terbagi sesuai dengan 

proporsinya. Terdapat variabel yang sudah ditambahkan untuk 

memanggil data dari controller agar admin mengetahui data awal. 
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Gambar 4.88: Source Code Controller fungsi Update Shift 

Gambar 4.88 merupakan source code dari controller fungsi 

mengubah data yaitu update shift dengan menggunakan “post”.  

 
Gambar 4.89: Source Code Controller fungsi Delete Shift 

Gambar 4.89 merupakan source code dari controller fungsi 

menghapus data yaitu delete shift dengan menggunakan fungsi model. 

4.3.8. Master Potongan Gaji 

 
Gambar 4.90: Tampilan Halaman Index Data Potongan Gaji 

Gambar 4.90 merupakan tampilan halaman index potongan gaji. 
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Gambar 4.91: Source Code View Index Data Potongan Gaji 

Gambar 4.91 merupakan source code dari view index data 

potongan gaji, yang dimana sesuai struktur HTML telah disusun 

sesuai dengan form pada gambar 4.90. 

 
Gambar 4.92: Source Code Controller Index Potongan Gaji 

Gambar 4.92 merupakan source code dari controller index 

potongan gaji, yang dimana menggunakan model untuk ambil data. 

 
Gambar 4.93: Tampilan Halaman Tambah Potongan Gaji 

Gambar 4.93 merupakan tampilan dari halaman tambah 

potongan gaji. 
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Gambar 4.94: Source Code View Tambah Potongan Gaji 

Gambar 4.94 merupakan source code dari view tambah 

potongan gaji, yang dimana pada kolom jumlah potongan terdapat 

minimal value 0 karena angka rupiah tidak bisa negatif. Selain itu, 

terdapat fungsi “form_error” yang berguna memberikan notifikasi 

berupa tulisan berwarna merah apabila form masih belum terisi. 

Fungsi tersebut tersambung dengan “_rules()” yang ada di controller. 

 
Gambar 4.95: Source Code Controller Tambah Potongan Gaji 

Gambar 4.95 merupakan source code dari controller tambah 

potongan gaji, yang dimana menggunakan “post” untuk mengirim dan 

menyimpan data dalam database. 
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Gambar 4.96: Tampilan Halaman Update Potongan Gaji 

Gambar 4.96 merupakan tampilan dari halaman update 

potongan gaji. Pada tampilan tersebut hanya ada dua kolom yang 

disajikan yaitu nama potongan dan jumlah potongannya. Tampilan ini 

jelas memiliki kesamaan pada Gambar 4.93, hanya saja tampilan ini 

sudah diinputkan data yang sudah tersimpan dalam database. 

 
Gambar 4.97: Source Code View Update Potongan Gaji 

Gambar 4.97 merupakan source code dari view update potongan 

gaji. Pada form update ini, strukturnya sangat mirip dengan yang ada 

pada Gambar 4.94, hanya saja memiliki value pada setiap kolom 

inputnya. Value tersebut merupakan data yang diambil dari variabel 

yang berasal dari susunan fungsi pada controller.  
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Gambar 4.98: Source Code Controller Update Potongan Gaji 

Gambar 4.98 merupakan source code dari controller update 

potongan gaji. 

 
Gambar 4.99: Source Code Controller Delete Potongan Gaji 

Gambar 4.99 merupakan source code dari controller delete 

potongan gaji. 

4.3.9. Master Bonus Gaji 

 
Gambar 4.100: Tampilan Halaman Index Data Bonus Gaji 

Gambar 4.100 merupakan tampilan dari halaman index data 

bonus gaji. 
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Gambar 4.101: Source Code View Index Data Bonus Gaji 

Gambar 4.101 merupakan source code view index bonus gaji. 

 
Gambar 4.102: Source Code Controller Index Bonus Gaji 

Gambar 4.103 merupakan source code dari controller index 

bonus gaji. 

 
Gambar 4.103: Tampilan Halaman Tambah Data Bonus Gaji 

Gambar 4.103 merupakan tampilan dari halaman tambah bonus 

gaji. 
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Gambar 4.104: Source Code View Tambah Data Bonus Gaji 

Gambar 4.104 merupakan source code view tambah bonus gaji. 

 
Gambar 4.105: Source Code Controller Tambah Bonus Gaji 

Gambar 4.105 merupakan source code dari controller tambah 

bonus gaji. 

 
Gambar 4.106: Tampilan Halaman Update Data Bonus Gaji 

Gambar 4.106 merupakan tampilan halaman update bonus gaji. 
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Gambar 4.107: Source Code View Update Data Bonus Gaji 

Gambar 4.107 merupakan source code dari view update bonus 

gaji. 

 
Gambar 4.108: Source Code Controller Update Bonus Gaji 

Gambar 4.108 merupakan source code dari controller update 

bonus gaji, yang dimana menggunakan model untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.109: Source Code Controller Delete Bonus Gaji 

Gambar 4.109 merupakan source code dari controller delete 

bonus gaji, yang dimana menggunakan model untuk menghapus data 

pada database. Selain itu terdapat fungsi “_rules()” untuk memberi 

validasi required apakah kolom form sudah terisi atau belum. 

4.3.10. Entri Kehadiran/Izin/Sakit Staf 

 
Gambar 4.110: Tampilan Halaman Entri Presensi Staf 

Gambar 4.110 merupakan tampilan dari halaman entri presensi 

staf, yang dimana terdapat tiga tombol untuk mengindikasikan jenis 

presensi. 

 
Gambar 4.111: Source Code Model Input Entri Staf 
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Gambar 4.111 merupakan source code dari model input entri 

staf, yang dimana berfungsi untuk memasukkan data entri ke dalam 

database. 

 
Gambar 4.112: Source Code View Entri Presensi Staf 

Gambar 4.112 merupakan source code dari view entri presensi 

staf, yang dimana menggunakan metode “post” untuk mengirimkan 

entri. Terdapat tiga tombol yang akan aktif atau non aktif bergantung 

pada jam shift staf. 

 
Gambar 4.113: Source Code Controller fungsi Entri Masuk 
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Gambar 4.113 merupakan source code dari controller fungsi 

entri presensi staf yaitu keterangan masuk/hadir. 

 
Gambar 4.114: Source Code Controller fungsi Entri Izin 

Gambar 4.114 merupakan source code dari controller fungsi 

entri presensi staf yaitu keterangan izin. 

 
Gambar 4.115: Source Code Controller fungsi Entri Sakit 

Gambar 4.115 merupakan source code dari controller fungsi 

entri presensi staf yaitu keterangan sakit. 
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4.3.11. Konfirmasi Presensi Harian 

 
Gambar 4.116: Tampilan Konfirmasi Presensi (Admin) 

Gambar 4.116 merupakan tampilan konfirmasi presensi yang 

berada pada menu admin HR. Terdapat tabel konfirmasi presensi yang 

dimana akan muncul ketika ada entri presensi yang bersifat Izin, 

sehingga admin perlu melakukan aksi antara “Validasi” dengan 

tombol berwarna hijau atau “Tolak” dengan tombol berwarna merah. 

 
Gambar 4.117: Source Code Model Konfirmasi Harian Admin 

Gambar 4.117 merupakan source code dari model konfirmasi 

harian pada menu admin. Terdapat dua fungsi yaitu “getKehadiran()” 

yang berfungsi untuk menampilkan data entri presensi staf dengan 

join tabel lain serta menyaring data berdasarkan hari ini dan dengan 

status yang ditentukan yaitu 0 untuk ditampilkan ke tabel konfirmasi 

presensi, dan “getAbsensi($id)” yang berfungsi untuk mengambil data 

presensi sesuai dengan id yang sudah dikunci dan siap untuk 

dieksekusi lebih lanjut pada fungsi controller. 
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Gambar 4.118: Source Code View Konfirmasi Harian Admin 

Gambar 4.118 merupakan source code view konfirmasi oleh 

admin HR yang dimana disusun sesuai dengan layout Gambar 4.116. 

 
Gambar 4.119: Source Code Controller Konfirmasi Admin 

Gambar 4.119 merupakan source code dari controller 

konfirmasi harian pada menu admin HR, yang dimana memiliki dua 

fungsi yaitu “konfirmasi($id)” untuk konfirmasi izin cuti dan 

“tolak($id)” untuk menolak izin cuti staf yang tidak sesuai. 
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4.3.12. Tabel Presensi Harian 

 
Gambar 4.120: Tampilan Halaman Tabel Presensi (Admin) 

Gambar 4.120 merupakan tampilan dari halaman tabel presensi 

yang dimiliki oleh admin HR. Pada tabel presensi ini terdapat 

informasi presensi staf dan keterangan apakah staf tersebut masuk, 

masuk terlambat, masuk lembur, izin, ataupun sakit. 

 
Gambar 4.121: Source Code Model Tabel Presensi Admin 

Gambar 4.121 merupakan source code dari model tabel presensi 

admin, yang dimana berfungsi untuk mengambil data presensi harian. 

 
Gambar 4.122: Source Code View Tabel Presensi Admin 

Gambar 4.122 merupakan source code view tabel presensi. 
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Gambar 4.123: Source Code Controller Tabel Presensi Admin 

Gambar 4.123 merupakan source code dari controller tabel 

presensi admin. 

 
Gambar 4.124: Tampilan Halaman Tabel Presensi (Staf) 

Gambar 4.124 merupakan tampilan dari halaman tabel presensi 

yang dimiliki oleh staf, yang dimana terdapat informasi presensi milik 

staf tersebut selama satu bulan dan juga ada status yang menunjukkan 

tanda centang bagi presensi yang valid dan tanda silang bagi presensi 

yang tidak valid / ditolak. 

 
Gambar 4.125: Source Code Model Tabel Presensi Staf 

Gambar 4.125 merupakan source code dari model tabel presensi 

staf, yang dimana berfungsi untuk mengambil data presensi staf 

tersebut pada bulan itu. 
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Gambar 4.126: Source Code View Tabel Presensi Staf 

Gambar 4.126 merupakan source code dari view tabel presensi 

staf, yang penyusunannya sesuai pada Gambar 4.124. 

 
Gambar 4.127: Source Code Controller Tabel Presensi Staf 

Gambar 4.127 merupakan source code dari controller tabel 

presensi staf. Pada controller ini terdapat beberapa fungsi yaitu untuk 

menampilkan judul yang diinginkan, lalu penamaan URL, dan 

pengambilan data menggunakan fungsi model, serta pengaturan 

layout yang telah didesain dalam halaman view tabel dan beberapa 

template seperti header, sidebar, dan footer. 
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4.3.13. Rekap Presensi 

 
Gambar 4.128: Tampilan Halaman Rekap Presensi (Admin) 

Gambar 4.128 merupakan tampilan dari halaman rekap presensi 

yang dimiliki oleh admin HR, yang dimana tampilannya mirip dengan 

tampilan pada halaman tabel presensi, hanya saja halaman ini 

merupakan kompilasi presensi dari seluruh staf selama satu bulan 

yang sedang berlangsung. 

 
Gambar 4.129: Source Code Model Rekap Presensi Admin 

Gambar 4.129 merupakan source code dari model rekap 

presensi admin, yang dimana model ini digunakan untuk mengambil 

data secara kolektif dari database terkait dengan seluruh presensi staf 

sama dengan model pada Gambar 4.121. 
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Gambar 4.130: Source Code View Rekap Presensi Admin 

Gambar 4.130 merupakan source code view rekap admin. 

 
Gambar 4.131: Source Code Controller Rekap Admin 

Gambar 4.131 merupakan source code dari controller rekap 

presensi admin dengan memanggil fungsi model.  

 
Gambar 4.132: Tampilan Halaman Rekap Presensi (Staf) 

Gambar 4.132 merupakan tampilan dari halaman rekap presensi 

yang dimiliki oleh staf, dimana menyajikan informasi jumlah presensi 

selama satu bulan. 
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Gambar 4.133: Source Code Model data Hadir Rekap Staf 

Gambar 4.133 merupakan source code dari model data rekap 

presensi staf yaitu keterangan hadir. 

 
Gambar 4.134: Source Code Model data Telat Rekap Staf 

Gambar 4.134 merupakan source code dari model data rekap 

presensi staf yaitu keterangan terlambat. 

 
Gambar 4.135: Source Code Model data Lembur Rekap Staf 

Gambar 4.135 merupakan source code dari model data rekap 

presensi staf yaitu keterangan lembur. 
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Gambar 4.136: Source Code Model data Izin Rekap Staf 

Gambar 4.136 merupakan source code dari model data rekap 

presensi staf yaitu keterangan izin cuti. 

 
Gambar 4.137: Source Code Model data Sakit Rekap Staf 

Gambar 4.137 merupakan source code dari model data rekap 

presensi staf yaitu keterangan sakit. 

 
Gambar 4.138: Source Code View Rekap Presensi Staf 
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Gambar 4.138 merupakan source code dari view data rekap 

presensi staf, yang dimana penyusunannya sesuai dengan Gambar 

4.132. 

 
Gambar 4.139: Source Code Controller Rekap Presensi Staf 

Gambar 4.139 merupakan source code dari controller data rekap 

presensi staf yang dimana berfungsi sebagai jembatan untuk 

mengambil data dengan fungsi model lalu ditampilkan ke view. 

4.3.14. Tabel Kehadiran Bulanan 

 
Gambar 4.140: Tampilan Halaman Tabel Kehadiran Bulanan 

Gambar 4.140 merupakan tampilan dari halaman tabel 

kehadiran bulanan yang dimiliki oleh admin. Tabel ini adalah total 

presensi staf yang menjadi dasar perhitungan gaji staf setiap bulan. 
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Gambar 4.141: Source Code View Tabel Kehadiran Bulanan 

Gambar 1.141 merupakan source code view tabel kehadiran 

bulanan, yang dimana telah disesuaikan pada tampilan Gambar 4.140. 

 
Gambar 4.142: Source Code Controller Tabel Bulanan 

Gambar 4.142 merupakan source code dari controller tabel 

kehadiran bulanan. Controller ini berfungsi untuk menunjukkan judul 

yang diinginkan, pemilihan bulan dan tahun berdasarkan kondisi, dan 

pengambilan data presensi dari database menggunakan query, serta 

pengaturan layout yang sudah didesain oleh beberapa halaman view 

PHP seperti template header, template sidebar, template footer, dan 

view dari tabel bulanan itu sendiri. 
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4.3.15. Input Hasil Rekap Presensi Bulanan 

 
Gambar 4.143: Tampilan Halaman Form Input Hasil Rekap 

Gambar 4.143 merupakan tampilan dari halaman form input 

hasil rekapan yang berfungsi untuk menambah rekapan. 

 
Gambar 4.144: Source Code Model Form Input Rekapan 

Gambar 4.144 merupakan source code dari model form input 

rekapan. 

 
Gambar 4.145: Source Code Model Ambil Data real time 
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Gambar 4.145 merupakan source code dari model pengambilan 

data secara real time. Fungsi model ini terdiri dari susunan query yang 

kompleks untuk mengambil data presensi berdasarkan keterangan 

masuk/izin/sakit/telat/lembur. 

 
Gambar 4.146: Source Code View Form Input Hasil Rekapan 

Gambar 4.146 merupakan source code view form input rekapan. 

 
Gambar 4.147: Source Code Controller Form Input Rekapan 

Gambar 4.147 merupakan source code controller form input 

rekapan yang berfungsi memberi perintah untuk input database. 
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4.3.16. Tabel Gaji 

 
Gambar 4.148: Tampilan Halaman Tabel Gaji (Admin) 

Gambar 4.148 merupakan tampilan halaman tabel gaji yang 

dimiliki oleh admin HR. Terdapat filter bulan dan tahun untuk 

mencari informasi gaji staf sesuai periodenya. 

 
Gambar 4.149: Source Code View Filter Tabel Gaji Admin 

Gambar 4.149 merupakan source code dari view filter tabel gaji 

admin berdasarkan bulan dan tahun. Pada filter tersebut, kolom bulan 

menggunakan array dan perulangan for untuk memunculkan daftar 

bulan, sedangkan kolom tahun hanya menggunakan perulangan for. 
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Gambar 4.150: Source Code View Tabel Gaji Admin 

Gambar 4.150 merupakan source code dari view tabel gaji. 

 
Gambar 4.151: Source Code Controller Tabel Gaji Admin 

Gambar 4.151 merupakan source code dari controller tabel gaji. 

 
Gambar 4.152: Tampilan Halaman Tabel Gaji (Staf) 

Gambar 4.152 merupakan tampilan tabel gaji di menu staf. 
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Gambar 4.153: Source Code View Tabel Gaji Staf 

Gambar 4.153 merupakan source code dari view tabel gaji staf. 

 
Gambar 4.154: Source Code Controller Tabel Gaji Staf 

Gambar 4.154 merupakan source code dari controller tabel gaji 

staf, yang dimana berfungsi menyusun layout tampilan dengan 

bantuan desain dari view. Controller ini lebih kepada mengambil data 

dari database dengan query lalu menampilkan hasilnya pada view. 
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4.3.17. Cetak Laporan Presensi 

 
Gambar 4.155: Tampilan Halaman Filter Laporan Presensi 

Gambar 4.155 merupakan tampilan halaman filter laporan 

presensi berdasarkan bulan dan tahun. 

 
Gambar 4.156: Print Preview Laporan Presensi 

Gambar 4.156 merupakan tampilan print preview dari laporan 

presensi staf. Print preview ini dapat dicetak dengan format PDF dan 

dicetak langsung dengan kertas apabila sudah tersambung dengan 

printer. 
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Gambar 4.157: Source Code View Cetak Laporan Presensi 

Gambar 4.157 merupakan source code dari view cetak laporan 

presensi yang dimana dominan terdiri dari tag “table” untuk 

membentuk tabel dan fungsi “window.print” untuk mencetak. 

 
Gambar 4.158: Source Code Controller Laporan Presensi 

Gambar 4.158 merupakan source code dari controller laporan 

presensi yang berfungsi untuk mengambil data dari database. 
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4.3.18. Cetak Laporan Gaji 

 
Gambar 4.159: Tampilan Halaman Filter Laporan Gaji 

Gambar 4.159 merupakan tampilan halaman filter laporan gaji 

berdasarkan bulan dan tahun. 

 
Gambar 4.160: Print Preview Laporan Gaji 

Gambar 4.160 merupakan tampilan print preview dari laporan 

gaji staf. Print preview ini dapat dicetak dengan format PDF dan 

dicetak langsung dengan kertas apabila sudah tersambung dengan 

printer. 
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Gambar 4.161: Source Code View Cetak Laporan Gaji 

Gambar 4.161 merupakan source code dari view cetak laporan 

gaji yang menyusun konstruksi print preview pada Gambar 4.160. 

Terdapat rumus total gaji yang dibuat untuk menghitung seluruh 

komponen gaji dari staf tersebut, sehingga ketika dicetak akan 

terkalkulasi juga hasil akhir total gajinya. Selain itu, di view ini juga 

disusun pengkodean untuk menulis tempat coffee shop, kolom tanda 

tangan, dan nama terang dari admin yang bersangkutan.  



 

 

 

98 

 

 

 

 
Gambar 4.162: Source Code Controller Laporan Gaji 

Gambar 4.162 merupakan source code dari controller laporan 

gaji yang berfungsi untuk mengambil data dari database dengan 

query, lalu dibawa dan ditampilkan pada halaman view dengan 

memanggil variabelnya. 

4.3.19. Cetak Slip Gaji 

 
Gambar 4.163: Tampilan Halaman Filter Slip Gaji 

Gambar 4.163 merupakan tampilan dari halaman filter slip gaji 

yang terdiri dari tiga kolom yaitu bulan, tahun, dan nama staf yang 

dituju. 
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Gambar 4.164: Print Preview Slip Gaji 

Gambar 4.164 merupakan tampilan print preview dari slip gaji 

staf. Print preview ini dapat dicetak dengan format PDF dan dicetak 

langsung dengan kertas apabila sudah tersambung dengan printer. 

 
Gambar 4.165: Source Code View Cetak Slip Gaji 

Gambar 4.165 merupakan source code dari view cetak slip gaji. 
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Gambar 4.166: Source Code Controller Slip Gaji 

Gambar 4.166 merupakan source code dari controller slip gaji 

yang terdiri dari fungsi “index()” untuk mengatur layout pada halaman 

filter slip gaji, fungsi “cetakSlipGaji()” untuk mengambil data dari 

database. 

4.3.20. Ganti Password 

 
Gambar 4.167: Tampilan Halaman Ganti Password 

Gambar 4.167 merupakan tampilan dari halaman ganti 

password yang dimiliki oleh baik admin HR maupun staf. Pada form 
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ini user harus memasukkan password baru dan konfirmasi password 

baru sebagai validasi untuk mengganti password. 

 
Gambar 4.168: Source Code View Ganti Password 

Gambar 4.168 merupakan source code view ganti password. 

 
Gambar 4.169: Source Code Controller Ganti Password 

Gambar 4.169 merupakan source code dari controller ganti 

password yang digunakan untuk validasi sebelum password diganti. 
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4.4. Implementasi Aplikasi 

Ketika perencanaan dan pembuatan aplikasi telah selesai dilakukan, 

maka perlu adanya implementasi pada aplikasi tersebut. Peneliti akhirnya 

melakukan implementasi aplikasi dengan melakukan dua jenis pengujian 

yaitu pengujian teknis dan pengujian bisnis. 

4.4.1. Implementasi Pengujian Teknis 

Implementasi aplikasi dengan pengujian teknis berguna untuk 

mengkaji dan menilai jalannya aplikasi secara teknis apakah berjalan 

dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan di tahap 

perencanaan aplikasi. Fitur-fitur dan fungsinya yang ada di dalam 

aplikasi menjadi dasar pengujian ini. 

Tabel 4.1: List Fitur dan Hasil Uji 

No Fitur Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

1 Login User masuk Berjalan dengan baik 

2 Dashboard 

Melihat angka, 

informasi, dan data 

visual 

Berjalan dengan baik 

Penyaringan data grafik 

pada admin 
Berjalan dengan baik 

3 Kalender 

Melihat tanggal 

kalender 
Berjalan dengan baik 

Menambah jadwal Berjalan dengan baik 

Mengubah jadwal Berjalan dengan baik 

Menghapus jadwal Berjalan dengan baik 

4 
Master 

Data 

CRUD Data Staf Berjalan dengan baik 

CRUD Data Jabatan Berjalan dengan baik 

CRUD Data Shift Berjalan dengan baik 

CRUD Data Potongan 

Gaji 
Berjalan dengan baik 

CRUD Data Bonus Gaji Berjalan dengan baik 
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5 Presensi 

Melihat Konfirmasi 

Presensi 
Berjalan dengan baik 

Melihat Tabel Presensi Berjalan dengan baik 

Melihat Rekap Presensi Berjalan dengan baik 

Melakukan Entri 

Presensi 
Berjalan dengan baik 

6 
Transaksi 

Data 

Memfilter data presensi 

dengan bulan dan tahun 
Berjalan dengan baik 

Menampilkan data 

presensi 
Berjalan dengan baik 

Membuka form input 

presensi untuk rekap 
Berjalan dengan baik 

Memfilter data pada 

form input presensi 

dengan bulan dan tahun 

Berjalan dengan baik 

Menampilkan rekapan 

staf berdasarkan jenis 

entri 

Berjalan dengan baik 

Input bonus penjualan Berjalan dengan baik 

Memfilter data gaji 

dengan bulan dan tahun 
Berjalan dengan baik 

Menampilkan data gaji  Berjalan dengan baik 

Mencetak daftar gaji Berjalan dengan baik 

7 Laporan 

Memfilter laporan 

presensi dengan bulan 

dan tahun 

Berjalan dengan baik 

Melihat laporan 

presensi 
Berjalan dengan baik 

Mencetak laporan 

presensi 
Berjalan dengan baik 

Memfilter laporan gaji 

dengan bulan dan tahun 
Berjalan dengan baik 

Melihat laporan gaji Berjalan dengan baik 

Mencetak laporan gaji Berjalan dengan baik 

Memfilter slip gaji 

dengan bulan, tahun, 

dan nama staf 

Berjalan dengan baik 

Melihat slip gaji Berjalan dengan baik 

Mencetak slip gaji Berjalan dengan baik 
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4.4.2. Implementasi Pengujian Bisnis 

Implementasi aplikasi dengan pengujian bisnis berguna untuk 

memeriksa jalannya aplikasi secara keseluruhan apakah bisa berjalan 

dengan lancar sesuai alur bisnis yang menjadi kebutuhan bagi para 

user. Pengujian dilakukan dengan melakukan observasi langsung di 

lokasi dan wawancara user, sehingga respon dari user menjadi data 

penting dalam pengujian ini. 

Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

pemantauan langsung aktivitas kerja dari staf, mulai dari melakukan 

penyusunan jadwal di akhir bulan, lalu perilaku kehadiran staf saat 

masuk kerja hingga pulang kerja, perilaku admin dalam melakukan 

pemeriksaan, pengendalian, dan evaluasi staf, serta dokumen dan alat 

yang mendukung penggunaan aplikasi ini. Dalam implementasinya, 

peneliti telah mempersiapkan aplikasi ini secara keseluruhan agar 

proses pengujian bisnis dapat berjalan dengan lancar. 

Persiapan yang dilakukan adalah terkait dengan fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti terhadap user, yaitu gadget yang sudah 

tersedia, aplikasi yang sudah bisa diakses, formulir wawancara, dan 

sound recorder. Sebelum wawancara, peneliti melakukan sosialisasi 

pada user terkait dengan cara penggunaan aplikasi tersebut. 

Sosialisasi yang peneliti lakukan dengan cara penjelasan personal 

setiap user agar lebih paham dan fokus dengan privilege yang dimiliki 

terhadap aplikasi tersebut. 
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Setelah selesai sosialisasi dan masa adaptasi dengan aplikasi, 

maka peneliti melakukan tahapan wawancara. User yang 

diwawancarai oleh peneliti sebanyak enam orang, yang dimana terdiri 

dari dua admin HR dan empat staf kerja. Wawancara dilakukan secara 

personal dan bergantian agar tidak terjadi intervensi dari user lain 

yang belum gilirannya untuk diwawancarai.  

Secara kinerja dari aplikasi dalam melakukan perintah pada 

suatu transaksi, user mengalami kemudahan dalam menggunakannya 

karena proses fitur yang ada tidak menyulitkan. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan beberapa user yang mengatakan ketika melakukan 

penjadwalan di menu kalender terasa cepat dan mudah. Salah satu 

admin HR juga mengatakan bahwa aplikasi tidak lambat dalam 

melakukan perhitungan gaji, karena hanya perlu memasukkan jumlah 

bonus penjualan, sehingga tidak perlu susah-susah untuk input 

kehadiran lagi. Presensi staf juga dilakukan dengan satu klik saja, 

sehingga akan terekam secara otomatis, dan staf bisa langsung 

beraktivitas seperti biasa. 

Secara informatif, masalah yang dialami oleh user hanya pada 

penjadwalan. Disamping kemudahan dalam penginputan jadwal, user 

harus sabar dalam menginput dikarenakan staf dituntut untuk 

bergantian dalam satu smartphone. Dalam implementasinya, user 

mengatakan bahwa pergantian penginputan jadwal sebenarnya tidak 

terlalu menjadi masalah yang signifikan, karena bagi mereka data-data 
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yang tersimpan dapat diolah dan digunakan kembali oleh admin dalam 

melakukan perhitungan gaji yang akurat. Selain itu, hasil presensi 

yang sudah tersimpan juga dapat dimanfaatkan oleh admin sebagai 

informasi monitoring dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

penyajian data pada dashboard admin berupa informasi jumlah dan 

grafik bulanan. 

Admin HR yang dalam hal ini merupakan owner dari Coffee 

Shop ZXY menyampaikan beberapa hal seperti ketersediaan gadget 

dan juga perubahan yang terjadi pasca masa adaptasi, bahwa terjadi 

perubahan yang cukup signifikan pada perilaku staf yang semakin 

disiplin dan aware akan pentingnya kehadiran mereka. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil rekapan presensi saat masa adaptasi, dimana 

tingkat kehadiran tepat waktu berada di rentang 76%-93% daripada 

tingkat keterlambatannya yang menurun hingga 14,54%. Karena 

adanya evidence tersebut, maka menurut admin HR tidak ada 

kesulitan dalam melakukan pengendalian dan pemeliharaannya. 

Admin justru malah terbantu dengan eksistensi aplikasi tersebut. 

Admin juga dengan mudah bisa mengatur hak akses dari stafnya 

apabila terjadi fraud. Staf dan admin HR sama-sama memiliki 

jawaban yang sama terkait dengan penggunaan aplikasi, bahwa 

aplikasi tersebut sangat mudah dan bermanfaat ketika digunakan, 

termasuk bagi pemula yang memakainya, sehingga sangat 

memungkinkan untuk digunakan kedepannya. 


