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BAB III 

PERANCANGAN DAN PENERAPAN SISTEM 

Dalam proses implementasi suatu sistem informasi dibutuhkan adanya 

proses analisa kebutuhan dan sistem. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum 

mengenai perusahaan PT. OXCY JAYA PUTRA dan analisa sistem aplikasi 

OrangeHRM menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence 

Diagram.  

3.1 Company Profile 

PT. OXCY JAYA PUTRA sebagai salah satu perusahaan periklanan di 

Surabaya, telah berdiri sejak tahun 1995. Dalam perjalanannya hingga menjadi 

salah satu perusahaan periklanan papan atas di Surabaya, bahkan di Jawa Timur, 

PT. OXCY JAYA  PUTRA telah berulangkali menunjukkan kinerja akbar dengan 

dipercaya menjadi rekanan perusahaan-perusahaan berskala nasional dan multi-

nasional. Konsistensi dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggan adalah 

kunci sukses PT. OXCY JAYA PUTRA bisa tetap eksis sebagai perusahaan 

periklanan yang berskala nasional. 

Layanan yang disediakan oleh PT. OXCY JAYA PUTRA meliputi: 

Billboard/Signboard, Neonbox, Neonbox PJU, JPO, Bando Jalan, Letter Sign, 

Shop Sign, Totem, Umbul-umbul dalam skala besar, Digital Printing, dsb. 

3.2 Kebutuhan Perusahaan 

Perusahaan membutuhkan aplikasi human resources yang dapat mencakup 

kebutuhan perusahaan dalam proses pendataan karyawan (termasuk pencatatan 

profil, kontrak kerja, tanggal masuk kerja), rekrutmen, dan cuti. Tiga proses 
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tersebut diharapkan dapat saling terintegrasi. Diharapkan agar dengan adanya 

aplikasi human resources dapat membantu departemen human resources 

perusahaan dalam memanajemen data karyawan.  

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Perusahaan ini dimpimpin oleh direktur utama yang membawahi beberapa 

divisi. Berikut ini (Gambar 3.1.) merupakan struktur organisasi di perusahaan 

yang dapat menunjukkan divisi-divisi yang ada beserta posisinya. 

 
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan 
 

3.4 Perbandingan Penerapan Sistem Informasi pada Perusahaan 

Berikut ini (Tabel 3.1.) adalah tabel yang menjelaskan perbandingan antara 

proses saat ini atau sebelum menggunakan aplikasi, cara kerja aplikasi, dan proses 

yang baru setelah menggunakan aplikasi. 
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Tabel 3.1. Tabel Perbandingan Penerapan Sistem Informasi. 

 Proses Saat Ini Cara Kerja Aplikasi Proses Baru 

Pencatatan 

data 

karyawan 

Data-data karyawan 

dicatat oleh HRD 

menggunakan Microsoft 

Excel. 

Input data dilakukan 

dengan mengisi form di 

aplikasi. Data-data 

yang tersimpan dapat 

dibuatkan laporan 

secara otomatis. 

HRD input data 

karyawan di form 

aplikasi. Laporan daftar 

data karyawan dapat 

disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Rekrutmen Kandidat mengajukan 

aplikasi kerja dengan 

mengirimkan CV yang 

dicetak di kertas. HRD 

akan memilih kandidat, 

dan dijadwalkan untuk 

interview dengan HRD 

atau manager yang 

bersangkutan. Hasil 

Interview dicatat 

menggunakan Microsoft 

Excel. 

Input data kandidat 

dilakukan dengan 

mengisi form di 

aplikasi. Penjadwalan 

dan perkembangan 

hasil interview 

dilakukan dengan 

mengubah status 

kandidat. Laporan 

daftar kandidat tersedia 

di aplikasi. 

HRD menginput data 

kandidat di form aplikasi 

dan melampirkan CV 

yang sudah dikirim di 

aplikasi. HRD 

menjadwalkan dan 

mencatat hasil interview 

dengan mengubah status 

kandidat. Laporan daftar 

kandidat sudah ada di 

aplikasi. 

Cuti Perusahaan menyediakan 

kertas form, karyawan 

akan mengisi kertas form 

tersebut untuk 

mengajukan cuti dan 

diserahkan ke HRD. 

Form tersebut diberikan 

pada supervisor yang 

bersangkutan untuk 

dikonfirmasi. Jika 

disetujui, maka data cuti 

dicatat oleh HRD di 

Microsoft Excel. 

Input data cuti 

dilakukan dengan 

mengisi form di 

aplikasi. Pengajuan cuti 

diterima secara 

otomatis oleh admin. 

Status pengajuan cuti 

dapat diubah menjadi 

disetujui atau tidak.  

Karyawan mengajukan 

cuti menggunakan 

aplikasi. Pengajuan 

karyawan diterima oleh 

HRD secara otomatis, 

dan melaporkan ke 

supervisor yang 

bersangkutan. Jika 

disetujui, HRD 

mengubah status 

pengajuan cuti. 

 

3.5 Sistem Perusahaan Sebelum Menggunakan OrangeHRM 

Berikut ini (Gambar 3.2. dan Gambar 3.3.) adalah diagram proses rekrutmen 

karyawan baru dan proses cuti di perusahaan yang sedang berjalan saat ini atau 

sebelum menggunakan aplikasi. 
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Gambar 3.2. Diagram Proses Rekrutmen Perusahaan Sebelum Menggunakan OrangeHRM 

 
Gambar 3.3. Diagram Proses Pengajuan Cuti Perusahaan Sebelum Menggunakan OrangeHRM 
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3.6 Sistem Perusahaan Setelah Menggunakan Aplikasi OrangeHRM 

Berikut ini (Gambar 3.4. dan Gambar 3.5.) adalah diagram proses 

perkekrutan karyawan baru dan proses cuti di perusahaan setelah menggunakan 

aplikasi OrangeHRM. 

 
Gambar 3.4. Diagram Proses Rekrutmen Perusahaan Setelah Menggunakan OrangeHRM 

  



21 

 

 
Gambar 3.5. Diagram Proses Pengajuan Cuti Perusahaan Setelah Menggunakan OrangeHRM 

3.7 Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur aplikasi ini terdiri atas workstation client yang bermanfaat untuk 

menampilkan dan menggunakan aplikasi melalui browser, Application Server 

yang berfungsi sebagai lokasi instalasi aplikasi, dan database yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan data. Berikut ini (Gambar 3.6.) adalah arsitektur 

aplikasi yang akan dipakai. 

 
Gambar 3.6. Arsitektur Aplikasi 
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Aplikasi yang akan diterapkan adalah OrangeHRM. Oleh karena itu, web 

server yang dibutuhkan adalah Apache HTTP Server dan PHP Code, sedangkan 

database yang digunakan MySQL Database. Sistem Operasi yang dibutuhkan 

untuk instalasi aplikasi ini adalah Windows/Linux Server. Berikut ini (Gambar 

3.7.) adalah Stack Aplikasi. 

 
 

APACHE HTTP 

Server 

PHP Code 

 

MySQL Database 

 

 

Windows Server 

 

Linux Server 
Gambar 3.7. Stack Aplikasi 

Pada gambar stack aplikasi tersebut dapat dilihat bahwa pada tingkat paling 

atas adalah aplikasi yang akan digunakan, yaitu OrangeHRM. Pada tingat kedua 

menunjukkan web server yang dibutuhkan, yaitu Apache HTTP Server dan PHP 

Code. Di tingkat yang ketiga menunjukkan bahwa database yang dibutuhkan 

adalah MySQL Database. Sedangkan pada tingkat paling bawah menunjukkan 

sistem operasi yang dibutuhkan di komputer server, yaitu Windows Server dan 

Linux Server. 

3.8 Database ER Diagram  

Penyimpanan data aplikasi OrangeHRM menggunakan database yang 

terdiri dari berbagai tabel yang juga termasuk tabel untuk data karyawan, data 

rekrutmen, data cuti, dan data-data lainnya. (Database ER Diagram OrangeHRM 

dapat dilihat di lampiran 8) 
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3.9 Use Case Diagram 

Dengan adanya Use Case Diagram dapat dipahami hal-hal yang dapat 

dikerjakan oleh beberapa user yang berbeda. Pada bagian ini akan dijelaskan 

mengenai Use Case Diagram dari beberapa fitur utama OrangeHRM yang akan 

diterapkan di perusahaan. 

3.9.1 Use Case Diagram Fitur Data Karyawan 

Berikut ini (Gambar 3.8.) adalah Use Case Diagram untuk fitur data 

karyawan. 

 
Gambar 3.8. Use Case Diagram Fitur Data Karyawan 

Fitur data karyawan atau profil karyawan dapat diakses dan digunakan oleh 

dua tipe user, yaitu admin/HRD dan karyawan. Namun terdapat perbedaan dalam 

batasan yang dapat dilakukan oleh kedua tipe user tersebut. Untuk user yang 

berperan sebagai karyawan (Employee Self-Service), hanya dapat melihat dan 

melakukan update profil dirinya sendiri. Sedangkan untuk pengguna yang 
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berperan sebagai admin, dapat melihat dan melakukan update profil seluruh 

karyawan di perusahaan. 

3.9.2 Use Case Diagram Fitur Rekrutmen 

Berikut ini (Gambar 3.9.) adalah Use Case Diagram untuk fitur rekrutmen. 

 
Gambar 3.9. Use Case Diagram Fitur Rekrutmen 

Fitur rekrutmen hanya dapat diakses dan digunakan oleh user yang berperan 

sebagai admin saja, sehingga pengguna yang tidak memiliki hak seperti admin 

tidak dapat melihat fitur tersebut.   

3.9.3 Use Case Diagram Fitur Leave (Cuti) 

Berikut ini (Gambar 3.10.) adalah Use Case Diagram untuk fitur leave 

(cuti). 



25 

 

 
Gambar 3.10. Use Case Diagram Fitur Leave  

Fitur leave (cuti) dapat diakses dan digunakan oleh dua tipe pengguna, yaitu 

Admin/HRD dan karyawan (Employee Self-Service).  Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara fitur yang dapat digunakan oleh kedua tipe user tersebut. Untuk 

pengguna yang berperan sebagai karyawan, hanya dapat mengajukan cuti dan 

melihat laporan cuti dirinya sendiri. Sedangkan untuk pengguna yang berperan 

sebagai Admin/HRD dapat mengajukan cuti karyawan lain, menyetujui cuti yang 

diajukan oleh karyawan, dan membuat laporan cuti karyawan lainnya.  

3.10 Activity Diagram 

Dengan adanya Activity Diagram dapat dipahami proses penggunaan 

aplikasi untuk setiap fitur. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai diagram 

aktivitas untuk beberapa fitur di OrangeHRM yang akan digunakan oleh 

perusahaan. 

3.10.1 Diagram Aktivitas Untuk Menambah Data Karyawan Baru 

Berikut ini (Gambar 3.11.) adalah Diagram Aktivitas untuk menambah data 

karyawan baru. 
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Gambar 3.11. Diagram Aktivitas Untuk Menambah Data Karyawan Baru 

3.10.2 Diagram Aktivitas Untuk Melihat Daftar Data Karyawan 

Berikut ini (Gambar 3.12.) adalah Diagram Aktivitas untuk melihat daftar 

data karyawan. 
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Gambar 3.12. Diagram Aktivitas Untuk Melihat Daftar Data Karyawan 

3.10.3 Diagram Aktivitas Untuk Membuat Laporan Data Karyawan 

Berikut ini (Gambar 3.13.) adalah Diagram Aktivitas untuk membuat 

laporan data karyawan. 
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Gambar 3.13. Diagram Aktivitas Untuk Membuat Laporan Data Karyawan 

3.10.4 Diagram Aktivitas Untuk Melihat Daftar Kandidat Rekrutmen 

Berikut ini (Gambar 3.14.) adalah Diagram Aktivitas untuk melihat daftar 

kandidat rekrutmen. 
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Gambar 3.14. Diagram Aktivitas Untuk Melihat Daftar Kandidat Rekrutmen 

3.10.5 Diagram Aktivitas Untuk Menambah Daftar Lowongan Kerja Baru 

Berikut ini (Gambar 3.15.) adalah Diagram Aktivitas untuk menambah 

daftar lowongan kerja baru. 
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Gambar 3.15. Diagram Aktivitas Untuk Menambah Daftar Lowongan Kerja Baru 

3.10.6 Diagram Aktivitas Untuk Menambah Daftar Kandidat Rekrutmen 

Baru 

Berikut ini (Gambar 3.16.) adalah Diagram Aktivitas untuk menambah 

daftar kandidat rekrutmen baru. 
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Gambar 3.16. Diagram Aktivitas Untuk Menambah Daftar Kandidat Rekrutmen Baru 

3.10.7 Diagram Aktivitas Untuk Mengajukan Cuti 

Berikut ini (Gambar 3.17.) adalah Diagram Aktivitas untuk mengajukan 

cuti. 
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Gambar 3.17. Diagram Aktivitas Untuk Mengajukan Cuti 

3.10.8 Diagram Aktivitas Untuk Menyetujui Cuti yang Diajukan Karyawan 

Berikut ini (Gambar 3.18.) adalah Diagram Aktivitas untuk menyetujui 

cuti yang diajukan karyawan. 
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Gambar 3.18. Diagram Aktivitas Untuk Menyetujui Cuti yang Diajukan Karyawan 

3.11 Sequence Diagram 

Dengan adanya Diagram Sekuensial dapat dipahami alur proses dan cara 

kerja dari aplikasi untuk setiap fitur. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

Diagram Sekuensial untuk beberapa fitur di OrangeHRM yang akan digunakan 

oleh perusahaan. 

3.11.1 Sequence Diagram Untuk Menambah Data Karyawan Baru 

Diagram Sekuensial untuk menambah data karyawan baru diawali dengan 

proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna masuk ke 
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menu Add Employee di menu PIM dan mengisi form Add Employee yang 

ditampilkan, lalu mengklik tombol Save sehingga data tersimpan di database. 

Diagram sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan 

menekan tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.19.) adalah 

Diagram Sekuensial untuk menambah data karyawan baru. 

 
Gambar 3.19. Sequence Diagram Untuk Menambah Data Karyawan Baru 

3.11.2 Sequence Diagram Untuk Melihat Daftar Data Karyawan 

Diagram Sekuensial untuk melihat daftar data karyawan diawali dengan 

proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna masuk ke 

menu Employee List di menu PIM, sehingga aplikasi mengambil daftar data 

karyawan dari database dan ditampilkan di halaman Employee List. Diagram 

sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan menekan 

tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.20.) adalah Diagram 

Sekuensial untuk melihat daftar data karyawan. 
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Gambar 3.20. Sequence Diagram Untuk Melihat Daftar Data Karyawan 

3.11.3 Sequence Diagram Untuk Membuat Laporan Data Karyawan 

Diagram Sekuensial untuk membuat laporan data karyawan diawali 

dengan proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna 

masuk ke menu Reports di menu PIM. Setelah halaman Reports ditampilkan, 

pengguna klik tulisan run pada nama laporan, dan aplikasi akan meminta data 

laporan dari database, sehingga laporan data karywan ditampilkan. Diagram 

sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan menekan 

tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.21.) adalah Diagram 

Sekuensial untuk membuat laporan data karyawan. 
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Gambar 3.21. Sequence Diagram Untuk Membuat Laporan Data Karyawan 

3.11.4 Sequence Diagram Untuk Melihat Daftar Kandidat Rekrutmen 

Diagram Sekuensial untuk melihat daftar kandidat rekrutmen diawali 

dengan proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna 

masuk ke menu Candidates di menu Recruitment. Aplikasi akan meminta data 

dari database dan daftar kandidat rekrutmen ditampilkan di halaman Candidates.  

Diagram sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan 

menekan tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.22.) adalah 

Diagram Sekuensial untuk melihat daftar kandidat rekrutmen. 
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Gambar 3.22. Sequence Diagram Untuk Melihat Daftar Kandidat Rekrutmen 

3.11.5 Sequence Diagram Untuk Menambah Daftar Lowongan Kerja Baru 

Diagram Sekuensial untuk menambah daftar lowongan kerja baru diawali 

dengan proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna 

masuk ke menu Vacancies di menu Recruitment. Setelah halaman Vacancies 

ditampilkan, tombol Add ditekan dan pengguna mengisi form Add Job Vacancy 

yang ditampilkan, lalu mengklik tombol Save sehingga data tersimpan di database. 

Diagram sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan 

menekan tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.23.) adalah 

Diagram Sekuensial untuk menambah daftar lowongan kerja baru. 
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Gambar 3.23. Sequence Diagram Untuk Menambah Daftar Lowongan Kerja Baru 

3.11.6 Sequence Diagram Untuk Menambah Daftar Kandidat Rekrutmen 

Baru 

Diagram Sekuensial untuk menambah daftar kandidat rekrutmen baru 

diawali dengan proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, 

pengguna masuk ke menu Candidates di menu Recruitment. Setelah halaman 

Candidates ditampilkan, tombol Add ditekan dan pengguna mengisi form Add 

Candidates yang ditampilkan, lalu mengklik tombol Save sehingga data tersimpan 

di database. Diagram sekuensial ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan 

dengan menekan tombol logout di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.24.) 

adalah Diagram Sekuensial untuk menambah daftar kandidat rekrutmen baru. 
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Gambar 3.24. Sequence Diagram Untuk Menambah Daftar Kandidat Rekrutmen Baru 

3.11.7 Sequence Diagram Untuk Mengajukan Cuti 

Diagram Sekuensial untuk mengajukan cuti diawali dengan proses login. 

Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna masuk ke menu Assign 

Leave di menu Leave dan mengisi form Assign Leave yang ditampilkan, lalu 

mengklik tombol Assign sehingga data tersimpan di database. Diagram sekuensial 

ini diakhiri dengan proses logout yang dilakukan dengan menekan tombol logout 

di halaman utama. Berikut ini (Gambar 3.25.) adalah Diagram Sekuensial untuk 

mengajukan cuti. 
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Gambar 3.25. Sequence Diagram Untuk Mengajukan Cuti 

3.11.8 Sequence Diagram Untuk Menyetujui Cuti yang Diajukan Karyawan 

Diagram Sekuensial untuk menambah menyetujui cuti diawali dengan 

proses login. Setelah aplikasi menampilkan halaman utama, pengguna masuk ke 

menu Leave List di menu Leave. Aplikasi akan meminta data dari database dan 

menampilkan daftar pengajuan cuti di halaman Leave List. Pengguna mengubah 

status pengajuan cuti pada bagian Actions, dan aplikasi menyimpan status 

pengajuan cuti yang baru ke database. Diagram sekuensial ini diakhiri dengan 

proses logout yang dilakukan dengan menekan tombol logout di halaman utama. 

Berikut ini (Gambar 3.26.) adalah Diagram Sekuensial untuk menyetujui cuti 

yang diajukan karyawan. 
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Gambar 3.26. Sequence Diagram Untuk Menyetujui Cuti yang Diajukan Karyawan 

3.12 Deployment Diagram 

Berikut ini (Gambar 3.27.) adalah Deployment Diagram untuk penerapan 

aplikasi OrangeHRM di perusahaan.   

 
Gambar 3.27. Deployment Diagram 
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Pada Deployment Diagram tersebut ditunjukkan bahwa client mengakses 

aplikasi menggunakan web browser yang tersambung dengan jaringan internet. 

Aplikasi OrangeHRM berada di application tier dalam web server yang 

menggunakan Apache HTTP server dan PHP Code. Database yang digunakan 

adalah MySQL Database yang berada di data tier dalam server yang sama.    

3.13 Penutup 

Pada Bab 3 ini telah dibahas mengenai profil perusahaan dan struktur 

organisasi, sistem informasi yang dibutuhkan, perbandingan penerapan sistem 

informasi, arsitektur aplikasi, diagram proses aplikasi menggunakan Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, serta Deployment Diagram. 

Selanjutnya pada bab berikutnya akan dibahas mengenai proses-proses yang telah 

dilakukan untuk implementasi aplikasi, serta pembahasan mengenai pengujian 

aplikasi dan wawancara dengan klien/pengguna.     




