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ABSTRAK 

PT. Berkah Tiga Berlian termasuk perusahaan yang jumlah pendaftarnya tiap tahun meningkat dilihat 

dari tahun sebelumnya, hal ini menyebabkan panitia penerimaan karyawan baru tidak dapat mengelola 

semuanya dengan baik dan merasa kewalahan menangani hal tersebut. Dikarenakan proses penyeleksian yang 

masih manual menimbulkan masalah berupa penumpukan berkas lamaran dan data rentan hilang atau 

tercecer, sehingga dirasa kurang efektif, padahal idealnya penyeleksian calon karyawan tersebut harus 

ditentukan secepat mungkin untuk mendukung sistem yang lainnya 

Sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web dijadikan sebagai alternatif aplikasi sistem yang 

membantu dalam mengambil keputusan untuk sistem penerimaan karyawan baru. Program ini dikembangkan 

dengan memakai bahasa pemrograman PHP (Hypertext Prepocessor) dan basis data MySQL. Desainnya 

dibangun memakai HTML dan CSS.  

Dengan adanya aplikasi memudahkan dalam menyimpan data lamaran pelamar dan menimalisir 

terjadinya penumpukan berkas lamaran. Aplikasi ini memberikan manfaat bagi kantor PT Berkah Tiga Berlian 

karena data lamaran yang diinput oleh pelamar terdatabase dan informasi hasil seleksi penerimaan karyawan 

baru pun dapat dilihat pada halaman web aplikasi. 

 

Kata Kunci : Penerimaan Karyawan Baru, PT. BTB, PhpMySQL 

 

ABSTRACT 

PT. Berkah Tiga Berlian is a company whose number of registrants increases every year compared to the 

previous year, this causes the new employee recruitment committee to not be able to manage everything 

properly and feel overwhelmed in handling it. Because the selection process is still manual, it causes problems 

in the form of accumulation of application files and data that is prone to being lost or scattered, so it is 

considered less effective, even though ideally the selection of prospective employees should be determined as 

quickly as possible to support other systems. 

The web-based employee recruitment information system is used as an alternative system application that helps 

in making decisions for the new employee recruitment system. This program was developed using the PHP 

(Hypertext Preprocessor) programming language and MySQL database. The design is built using HTML and 

CSS. 

With the application, it is easier to store applicant application data and minimize the accumulation of 

application files. This application provides benefits for the PT Berkah Tiga Berlian office because application 

data inputted by applicants is databased and information on the results of the selection of new employees can be 

seen on the application web page. 

 

Keywords: New Employee Recruitment, PT. BTB, PhpMySQL 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

PT. Berkah Tiga Berlian yakni sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Trading 

Batubara di Kalimantan Selatan untuk melakukan penjualan baik untuk kepentingan Eksport dan 

Lokal. Didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT. Berkah Tiga Berlian, perusahaan ini 

berkomitmen dalam membangun pondasi bisnis berjangka panjang (Berlian, 2017).PT. Berkah Tiga 

Berlian menyediakan batubara dari high, medium, dan low calori yang dikerjakan pada area tambang 

Kabupaten Banjar, Sungai Danau dan Asam-Asam.  

Termasuk kegiatan paling penting dalam suatu perusahaan atau organisasi yaitu masalah 

sumber daya manusia. Karena, fokus utama manajemen sumber daya manusia yaitu memberikan 

kontribusi sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sendiri tidak 

hanya mengatur karyawan yang ada dalam perusahaan, tetapi dimulai dari pemilihan calon karyawan, 

penilaian suatu kinerja karyawan, pemilihan dan penempatan karyawan serta pengisian jabatan 

manajerial sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.Proses perekrutan karyawan yakni tahap yang 

strategis untuk mengidentifikasi calon yang tepat. Tujuan utama dalam proses perekrutan karyawan 

baru yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat pada penempatan yang tepat pula sehingga sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan organisasi atau perusahaan (Suhendra, 2014).   

Meski baru saja berdiri tetapi PT. Berkah Tiga Berlian termasuk perusahaan yang jumlah 

pendaftarnya tiap tahun meningkat dilihat dari tahun sebelumnya, hal ini menyebabkan panitia 

penerimaan karyawan baru tidak dapat mengelola semuanya dengan baik dan merasa kewalahan 

menangani hal tersebut. Dikarenakan proses penyeleksian yang masih manual, sehingga dirasa kurang 

efektif, padahal idealnya penyeleksian calon karyawan tersebut harus ditentukan secepat mungkin 

untuk mendukung sistem yang lainnya. 

Untuk menyelesaikan persoalan diatas maka perlu untuk merancang sebuah aplikasi sistem 

untuk membantu keputusan panitia penerimaan karyawan baru dalam menyeleksi calon karyawan 

baru. Sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web dijadikan sebagai alternatif aplikasi sistem 

yang membantu dalam mengambil keputusan untuk sistem penerimaan karyawan baru.  

 Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan sistem informasi pelayanan rumah sakit 

antaranya yaitu penelitian dengan judul “Aplikasi Penerimaan Karyawan Baru (E-Recruitment) Pada 

Pt Bfi Finance Indonesia Tbk Cabang Veteran Palembang”, (Nanda Rahma Anjani, 2015), Penelitian 

“Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web Pada Brt Trans Semarang”, (Hapsari, 2017), 

dan “Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web Memakai Php Dan Mysql 

Di Pt. Ria Indah Mandiri”, (Ardelia Astriany Rizky, 2018). 

 Menurut penelitian Nanda Rahma Anjani (2015) dengan adanya Aplikasi E-Recruitment ini 

memudahkan dalam menyimpan data lamaran pelamar dan menimalisir terjadinya penumpukan 

berkas lamaran yang menyebabkan banyak data dan berkas pelamar yang hilang dan waktu yang 

dipakai oleh pelamar untuk menyerahkan lamaran tidak efektif karena pelamar yang berada diluar 

kota harus menyerahkan berkas lamaran langsung ke kantor PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang 

Veteran Palembang.Menurut penelitian Hapsari (2017) dengan adanya Sistem Penerimaan Karyawan 

berbasis web ini mampu memonitor dan menampung data dengan baik pada setiap Penerimaan 

Karyawan yaitu data calon karyawan, hal tersebut berimbas pada minimnya terjadinya kehilangan 

data serta mempermudah pencarian data calon karyawan yang diterima atau data calon karyawan yang 

tidak diterima.Menurut penelitian Ardelia Astriany, dkk (2018) dengan Adanya Sistem informasi 

perekrutan karyawan berbasis web dapat mengurangi besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan setiap kali akan merekrut karyawan. Perekrutan karyawan menyajikan informasi yang 

dapat mempermudah bagian HRD / Spv PT. Ria Indah Mandiri dalam menangani proses perekrutan 

karyawan. Sehingga data pelamar tidak menumpuk di lemari arsip. informasi perekrutan karyawan 

mudah di akses oleh calon karyawan secara cepat tanpa harus datang langsung ke perusahaan.  



 

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM 

Kegiatan sistem yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan juga 

untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi dilapangan. Analisis Terhadap Sistem Lama Analisis 

kebutuhan sistem yakni kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh 

sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini memakai tiga kebutuhan sistem 

yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil 

melakukan observasi dan wawancara. Kebutuhan Data.Kebutuhan Antar Muka dan Kebutuhan 

FungsionalPerancangan sistem yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya yaitu 

langkah-langkah operasi dalam pengolahan data prosedur untuk operasi sistem. Pada tahan ini 

merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan yang baik sehingga jika ada 

permasalahan ada alternatif pemecahannya. Diagram Konteks dan Data Flow Diagram 

(DFDPerancangan basis data (database) yakni garis besar keseluruhan sistem pengolah data 

elektronik yang akan dilakukan dalam membuat sebuah sistem aplikasi yang bebrbasis database yang 

membutuhkan rancangan database yang memadai dikarenakan data yang akan diolah yakni inti utama 

dari seluruh sistem yang berjalan.Rancangan TabelRelasi Antar Tabel. Rancangan antarmuka 

masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan dibangun  

Rancangan antarmuka keluaran sistem yakni output hasil informasi dari inputan pada aplikasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut hasil-hasil program yang sudah berhasil dibuat dari rancangan sebelumnya yaitu: 

A.Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Portal 

Halaman portal yakni yang dapat dipakai oleh khalayak ramai sebagai media informasi mengenai 

PT. Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 1 Halaman Portal 

2. Halaman Informasi Karir 

Halaman informasi karir berisikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang sedang 

dibutuhkan oleh PT. Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 2 Halaman Informasi Karir 

 



 

3. Halaman Pendaftaran Lowongan Kerja 

Halaman pendaftar lowongan kerja yaitu halaman yang dipakai untuk pelamar untuk 

mendaftarkan diri ke PT. Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 3 Halaman Pendaftaran 

4. Halaman Login 

Halaman login yaitu halaman pertama dibuka ketika admin mencoba masuk ke dalam sistem. 

Admin diminta untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. 

 
Gambar 4 Halaman Login 

5. Halaman Beranda 

Halaman beranda yaitu halaman yang pertama kali dibuka ketika seorang admin berhasil login. 

 
Gambar 5 Halaman Beranda 

 

 

 



 

6. Halaman Data Pelamar 

Halaman data pelamar yaitu halaman yang berisikan data pelamar yang masuk ke database PT. 

Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 6 Halaman Data Pelamar 

7. Halaman Detail Data Pelamar 

Halaman detail data pelamar berisikan data diri pelamar beserta data berkas lamaran pelamar. 

 
Gambar 7 Halaman Detail Data Pelamar 

8. Halaman Soal Tes Online 

Halaman soal tes online yakni halaman yang dipakai untuk mengelola data soal-soal tes online. 

 
Gambar 8 Halaman Tes Online 

9. Halaman Hasil Tes Online 

Halaman hasil tes online berisikan data pelamar yang telah mengikuti tes online. 



 

 
Gambar 9 Halaman Hasil Tes Online 

 

10. Halaman Detail Hasil Tes Online 

Halaman detail hasil online berisikan informasi data diri dan hasil tes online pelamar yang telah 

mengikuti proses tes online, 

 
Gambar 10 Halaman Detail Hasil Tes Online 

 

11. Halaman Jenis Lowongan Kerja 

Halaman jenis lowongan kerja yaitu halaman yang dipakai untuk mengelola data posisi lamaran 

kerja yang diperlukan. 

 
Gambar 11 Halaman Jenis Lowongan Kerja 

12. Halaman Data Karyawan 

Halaman data karyawan berisikan data karyawan yang terdapat pada PT. Berkah Tiga Berlian. 



 

 
Gambar 12 Halaman Data Karyawan 

 

13. Halaman Data Pengguna 

Halaman data pengguna berisikan data pengguna aplikasi. 

 
Gambar 13 Halaman Data Pengguna 

14. Halaman Laporan 

Halaman laporan dipakai sebagai fasilitas proses cetak data pada aplikasi. 

 
Gambar 14 Halaman Laporan 

15. Halaman Beranda Pelamar 

Halaman beranda pelamar yaitu halaman pertama ketika pelamar berhasil login ke aplikasi 

penerimaan karyawan baru PT. Berkah Tiga Berlian. 



 

 
Gambar  15 Halaman Beranda Pelamar 

 

16. Halaman Data Diri Pelamar 

Halaman data diri pelamar yaitu halaman yang berisikan data diri pelamar yang telah masuk ke 

database PT. Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 16 Halaman Data Diri Pelamar 

17. Halaman Papan Informasi 

Halaman papan informasi berisikan informasi umum bagi data pelamar yang sudah terverifikasi. 

 
Gambar 17 Halaman Papan Informasi 

 

 



 

18. Halaman Tes Ujian Online 

Halaman tes ujian online yaitu halaman yang dipakai untuk tes seleksi online, dimana didalamnya 

terdapat soal-soal yang harus dikerjakan oleh pelamar. 

 
Gambar 18 Halaman Tes Ujian Online 

19. Halaman Beranda Pimpinan 

Halaman beranda pimpinan yakni halaman pertama ketika pimpinan berhasil login.  

 
Gambar 19 Halaman Beranda Pimpinan 

20. Halaman Laporan Pimpinan 

Halaman laporan pimpinan yakni fasilitas cetak laporan yang berisikan data-data lamaran kerja 

PT. Berkah Tiga Berlian. 

 
Gambar 20 Halaman Laporan 



 

1. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1) Laporan Biodata Diri Pelamar 

Laporan biodata diri pelamar yakni laporan yang berisikan data identitas diri pelamar PT. Tiga 

Berlian 

 
 

Gambar 21 Laporan Biodata Diri Pelamar 

2) Laporan Berkas Lampiran Pelamar 

Laporan berkas lampiran pelamar berisikan data-data berkas kelengkapan lamaran sipelamar. 

 
Gambar 22 Laporan Berkas Lampiran Pelamar 

 



 

 

3) Laporan Hasil Tes Online 

Laporan hasil tes online berisikan data diri sipelamar dan data hasil tes online yang telah diikuti. 

 
Gambar 23 Laporan Hasil Tes Online 

 

4) Laporan Biodata Diri Pegawai 

Laporan biodata diri pegawai berisikan data identitas pegawai PT. Tiga Berlian. 

 
Gambar 24 Laporan Biodata Diri Karyawa 

 



 

5) Laporan Pengguna Aplikasi 

Laporan pengguna aplikasi berisikan data pengguna dari aplikasi penerimaan karyawan baru PT. 

Tiga Berlian. 

 
Gambar 25 Laporan Pengguna Aplikasi 

 

 

 

6) Laporan Pelamar 

Laporan pelamar berisikan data-data atau daftar keseluruhan pelamar kerja di PT. Tiga Berlian. 

 
Gambar 26 Laporan Pelamar 

 

 

 



 

7) Laporan Pelamar yang Mengikuti Tes Online 

Laporan pelamar yang mengikuti tes berisikan data nilai skore hasil tes. 

 
Gambar 27 Laporan Pelamar yang Mengikuti Tes Online 

8) Laporan Pelamar yang Diterima 

Laporan pelamar yang diterima berisikan data pelamar yang lulus seleksi penerimaan karyawan 

baru. 

 
Gambar 28 Laporan Pelamar yang Diterima 

9) Laporan Soal Tes Online 

Laporan soal tes online berisikan soal-soal yang dipakai untuk proses tes online penerimaan 

karyawan baru. 

 
Gambar 29 Laporan Soal Tes Online 



 

B. Pengujian 

1. Rancangan Pengujian Sistem 

Pengujian perangkat lunak yaitu kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan 

kajian pokok dari spesifikasi fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya semua 

persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Tabel 1 Rencana Pengujian Sistem 

Item Uji Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Login Admin Verfikasi login admin Black Box 

Pendaftaran Lamaran Kerja Input data pelamar Black Box 

Login Pelamar Verifikasi login pelamar Black Box 

Tes Online Proses Pencatatan Hasil Black Box 

Pengolahan Data Pelamar Verifikasi, Hapus Black Box 

Pengolahan Data Soal Tes Online Tambah, Edit, Hapus Black Box 

Pengolahan Hasil Tes Online Detail, Hapus Black Box 

Pengolahan Data Karyawan Tambah, Edit, Hapus Black Box 

2. Kasus dan Hasil Pengujian 

Studi kasus dilakukan pada aplikasi penerimaan karyawan baru pada PT. Berkah Tiga Berlian berbasis 

web, dengan hasil sebagai berikut: 

1) Pengujian Login Admin 

Tabel 2 Pengujian Halaman Login Admin 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Memasukkan 

username dan 

password yang 

benar 

Memasukkan 

data username 

dan password 

yang benar 

maka akan 

menuju 

halaman admin 

Tombol login 

berfungsi 

dengan 

mestinya. 

Berhasil 

 

Memasukkan 

username dan 

password yang 

salah 

Sistem mampu 

mengenali 

username dan 

password yang 

tidak terdaftar 

di database dan 

akan 

menampilkan 

peringatan 

Tombol login 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 

Menekan 

tombol login 

dengan 

username dan 

password 

kosong 

Sistem mampu 

mengenali 

adanya form 

kosong 

Form 

Validation 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Pengujian Pendaftaran Pelamar 

Tabel 3 Pengujian Pendaftaran Pelamar 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Klik tombol 

Mendaftar 

Sekarang 

Halaman akan 

beralih ke 

halaman form 

pendaftaran 

Tombol 

pendaftaran 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
Memasukkan 

semua data diri 

dan berkas 

lamaran, 

kemudian 

tekan simpan 

Data akan 

disimpan dan 

pelamar akan 

masuk ke 

halaman 

pembuatan 

user login. 

Proses 

pendaftaran 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
Membuat 

password user 

login dan 

melakukan 

konfirmasi 

Pelamar 

mendapatkan 

userlogin untuk 

proses login 

pelamar 

Proses 

registrasi akun 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
 

3) Pengujian Login Pelamar 

Tabel 4 Pengujian Login Pelamar 

Data Masukan 
Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Memasukkan 

email dan 

password yang 

benar 

Memasukkan 

data username 

dan password 

yang benar 

maka akan 

menuju 

halaman data 

diri pelamar 

Tombol login 

berfungsi 

dengan 

mestinya. 

Berhasil 

 

Memasukkan 

email dan 

password yang 

salah 

Sistem mampu 

mengenali 

username dan 

password yang 

tidak terdaftar 

di database dan 

akan 

menampilkan 

peringatan 

Tombol login 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
Menekan 

tombol login 

dengan 

username dan 

password 

kosong 

Sistem mampu 

mengenali 

adanya form 

kosong 

Form 

Validation 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
 

 

 



 

4) Pengujian Tes Online 

Tabel 5 Pengujian Tes Online 

Data Masukan 
Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Admin 

membuka 

portal tes 

online 

Setelah admin 

membuka 

portal link tes 

online akan 

tersedia 

dihalaman 

papan 

informasi 

pelamar 

Tombol portal 

tes online 

berfungsi 

dengan 

mestinya 

Berhasil 

 

Pelamar 

membuka link 

tes online 

Setelah pelamar 

membuka link, 

pelamar 

langsung 

diarahkan ke 

soal tes online 

Portal tes 

online tersedia 

dan siap 

dipakai 

Berhasil 

 
Pelamar 

mengikuti dan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

Setelah pelamar 

selesai 

menjawab 

semua soal, 

pelamar akan di 

alihkan kelink 

soal esai 

Proses berjalan 

sesuai dengan 

mestinya 

Berhasil 

 
Pelamar 

mengikuti dan 

menjawab 

semua esai 

Setelah pelamar 

selesai 

mengerjakan 

esai, pelamar 

akan di alihkan 

kehalaman 

papan 

informasi 

Proses berjalan 

sesuai dengan 

mestinya 

Berhasil 

 

 

5) Pengolahan Pelamar 

Tabel 6 Pengujian Pengolahan Pelamar 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Admin klik 

tombol 

detail pada 

data 

pelamar 

Admin 

dialihkan 

kehalaman 

detail data 

pelamar 

Sistem 

menampilkan 

data diri dan 

berkas lamaran 

pelamar 

Berhasil 

 

Admin 

verfikasi 

data 

pelamar 

Admin 

menverifikasi 

data pelamar, 

apakah sesuai 

atau tidak 

Sistem mampu 

menverifikasi 

data 

Berhasil 

 



 

Admin klik 

tombol 

delete data 

pelamar 

Maka data akan 

terhapus 

Jika klik tombol 

hapus data pada 

notifikasi data 

akan terhapus 

Berhasil 

 
6) Pengujian Pengolahan Soal Tes Onlin 

 

Tabel 7 Pengujian Pengolahan Soal Tes Online 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Klik 

tombol edit 

Jika di klik 

tombol edit 

maka masuk 

ke form edit 

data 

Sistem 

menampilkan 

form sesuai 

dengan data 

yang di pilih. 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

simpan  

Maka data 

yang 

dimasukkan 

akan 

tersimpan 

Data tersimpan 

sesuai dengan 

form yang di 

isi. 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

delete 

Akan tampil 

pesan 

notifikasi 

hapus data 

Jika klik tombol 

hapus data pada 

notifikasi data 

akan terhapus 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

simpan 

tanpa 

mengisi 

data 

Form validasi 

data kosong 

terdeteksi  

Tampil pesan 

form masih 

kosong 

Berhasil 

 

 

7) Pengujian Pengolahan Hasil Tes Online 

Tabel 8 Pengujian Pengelolaan Hasil Tes Online 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Klik 

tombol 

detail 

Jika di klik 

tombol detail 

maka masuk 

ke halaman 

detail hasil tes 

online 

Sistem 

menampilkan 

data sesuai 

dengan data 

yang di pilih. 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

delete 

Akan tampil 

pesan 

notifikasi 

hapus data 

Jika klik tombol 

hapus data pada 

notifikasi data 

akan terhapus 

Berhasil 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8) Pengujian Pengolahan Karyawan  

Tabel 9 Pengujian Pengolahan Karyawan 

Data 

Masukan 

Yang Di 

Harapkan 
Pengamatan Kesimpulan Hasil 

Klik 

tombol edit 

Jika di klik 

tombol edit 

maka masuk 

ke form edit 

data 

Sistem 

menampilkan 

form sesuai 

dengan data 

yang di pilih. 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

simpan  

Maka data 

yang 

dimasukkan 

akan 

tersimpan 

Data tersimpan 

sesuai dengan 

form yang di 

isi. 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

delete 

Akan tampil 

pesan 

notifikasi 

hapus data 

Jika klik tombol 

hapus data pada 

notifikasi data 

akan terhapus 

Berhasil 

 
Klik 

tombol 

simpan 

tanpa 

mengisi 

data 

Form validasi 

data kosong 

terdeteksi  

Tampil pesan 

form masih 

kosong 

Berhasil 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian Aplikasi Penerimaan Karyawan Baru 

Pada PT. Berkah Tiga Berlian Berbasis Web, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi memudahkan dalam menyimpan data lamaran pelamar dan menimalisir terjadinya 

penumpukan berkas lamaran yang menyebabkan banyak data dan berkas pelamar yang hilang dan 

waktu yang dipakai oleh pelamar untuk menyerahkan lamaran tidak efektif karena pelamar yang berada 

diluar kota harus menyerahkan berkas lamaran langsung ke kantor.  

2. Aplikasi ini memberikan manfaat bagi kantor PT Berkah Tiga Berlian karena data lamaran yang 

diinput oleh pelamar terdatabase dan informasi hasil seleksi penerimaan karyawan baru pun dapat 

dilihat pada halaman web aplikasi. 
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