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ABSTRAK 

 

CV. Peninsula Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa program atau aplikasi 

komputer, desain grafis dan lainnya CV. Peninsula Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan jasa program atau aplikasi komputer, desain grafis dan lainnya,dikarenakan pada instansi ini laporan 

pekerjaan karyawan pada divisi mapping dan laporan penggajiannya masih menggunakan sistem manual yang 

tentunya sangat tidak efektif dan memerlukan banyak waktu untuk membikinnya, metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial, 

hasil yang didapat dari pembuatan sistem ini antara lain adalah untuk mempermudah pihak instansi tersebut 

untuk mengelola laporan laporan yang sebelumnya menggunakan sistem yang manual, namun adapun 

kekurangan di dalam aplikasi ini ialah, tidak adanya aplikasi berbasis android yang jika ada maka ini akan 

mempermudah karyawan dalam hal melakukan absensi dan melaporkan kinerja nya.  
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ABSTRACT 

 

CV. Peninsula Abadi is a company engaged in the field of program services or computer applications, graphic 

design and others. CV. Peninsula Abadi is a company that operates in the field of computer program or 

application services, graphic design and others, because in this agency the employee job reports in the mapping 

division and payroll reports still use a manual system which is of course very ineffective and requires a lot of 

time to make. used in this study is the waterfall method providing a sequential software lifeflow approach, the 

results obtained from making this system include making it easier for the agency to manage reports that 

previously used a manual system, but there are shortcomings in this application. namely, the absence of an 

android-based application which, if any, will make it easier for employees to attend and report their 

performance. 
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PENDAHULUAN  

CV. Peninsula Abadi saat ini memiliki 2 divisi dalam pekerjaan yaitu Design Support dan Property 

Marketing, untuk kedua divisi ini bekerja dengan melalui media internet, sekarang total keseluruhan karyawan 

perusahaan ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 3 perempuan, dengan jumlah karyawan 

sebanyak itu sudah dirasa cukup oleh pimpinan perusahaan untuk mengerjakan semua project yang ada di dalam 

perusahaan. 

Setiap harinya pada divisi Design Support perusahaan ini memiliki data pekerjaan yang harus di rekap 

setiap hari untuk laporan kepada atasan, dan di dalam divisi ini laporan yang dibikin setiap harinya itu masih 

menggunakan metode yang kurang efisien, yaitu dengan menginputkan data laporan pada Google Spreadsheet 

yang telah disediakan oleh pihak kantor. 

Tentunya hal ini kurang maksimal dalam memperlihatkan hasil laporan pekerjaan terhadap pihak atasan, 

yang dimana setiap harinya karyawan harus melaporkan pekerjaannya kepada atasan, dan jika perusahaan masih 

menggunakan cara yang seperti ini, maka ditakutkan karyawan yang curang untuk bermudah mudah dalam hal 

kecurigaan pada kinerja karyawan, misalnya seperti melaporkan pekerjaan yang sebenarnya dia tidak sedang 

mengerjakan hal tersebut, dan  menggunakan Google Spreadsheet juga masih kurang maksimal dalam 

melaporkan atribut pekerjaan seperti laporan error dan sejenisnya, dengan seperti ini  laporan pekerjaan 

karyawan masih tidak spesifik dan kurang lengkap untuk di laporkan ke atasan. 

Untuk memaksimalkan dan memperbaiki sistem kantor atau perusahaan yang masih kurang efektif, pada 

divisi Design Support yaitu dengan membuat aplikasi Pengelolaan Data Laporan Karyawan Dan Penggajian 

Karyawan Pada Cv. Peninsula yang lebih moderen, interaktif, dan efisien, dengan sistem ini diharapkan 

perusahaan dapat mengelola data pekerjaan karyawan pada divisi Design Support dengan baik, detail dan 

efisien, serta pada pengelolaan gaji karyawan, aplikasi ini dirancang dengan 3 hak otoritas, yaitu admin untuk 

supervisor, user untuk karyawan, dan bendahara sebagai pengurus keuangan, jadi  admin menginputkan data 

data yang diperlukan oleh karyawan, dan karyawan tinggal mengelola data yang admin inputkan, serta 

karyawan bisa melaporkan perkerjaan hariannya pada aplikasi ini, dan untuk soal penggajian dikelola oleh 

bendahara. 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka untuk membantu dan mempermudah aktifitas pengelolaan 

laporan serta penggajian karyawan yang ada pada CV. Peninsula Abadi sebagai bahan pengerjaan skripsi yang 

berjudul “Aplikasi Pengelolaan Data Laporan Karyawan Dan Penggajian Karyawan Pada Cv. Peninsula Abadi 

Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel” guna meningkatkan efisiensi, meminimalisir kecurigaan, dan 

kemudahan dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk di implementasikan ke dalam plikasi pengelolaan 

data laporan dan penggajian pada karyawan 

 

RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah di kemukakan di latar belakang, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : Kurang maksimalnya sistem pengawasan pada laporan karyawan, dan sistem  penggajian 

karyawan, Pencatatan dan pengolahan masih manual yaitu tulis tangan, biasanya dengan alat bantu 

menggunakan Google Spreadsheet yang mengakibatkan arsip data hilang atau rentan terubah karena terlalu 

banyaknya arsip yang ada, Sistem penggajian pun masih secara manual, yaitu izin masih menggunakan pesan 

singkat yang dikirim ke Whats App milik atasan, sehingga dari izin tersebut atasan dapat memotong gaji pokok 

karyawan, demikian juga untuk lembur. 

 

TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberi kemudahan kepada atasan dan karyawan agar lebih cepat dan 

efisien dalam hal laporan pekerjaan dan sistem penggajian. 

 

METODE  

Dalam skripsi ini, penulis mengambil objek penelitian pada instansi/perusahaan CV. Peninsula Abadi. 

Pengumpulan data dalam penelitian pada instansi/perusahaan CV. Peninsula Abadi menggunakan 3 cara, yaitu : 

1. Observasi 

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil 

suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses 

yang kompleks, hasil yang didapatkan dengan langsung ke tempat yang dipilihkan oleh pihak perusahaan 

yaitu pada divisi Design Support. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung 

dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan pembimbing 

lapangan dan pegawai di bagian Design Support untuk mediskusikan apa saja yang dibutuhkan mengenai 

data data yang berhubungan dengan laporan pekerjaan karyawan. 



 

3. Dokumentasi 

Suatu pengumpulan data dengan cara terjun langsung dalam pembuatan data laporan pekerjaan karyawan 

dan penggajiannya serta mengamati sistem diterapkan oleh perusahaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Sistem yang Berjalan 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan efisien untuk 

pegawai-pegawainya serta pimpinan perusahaan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan untuk 

mempermudah pimpinan dalam melihat pekerjaan yang telah dilaporkan oleh para karyawan serta 

memudahkan atasan dalam menggaji karyawan. 

2. Rancangan Model Sistem 

Rancangan model sistem menggambarkan tentang kebutuhan sistem yang akan dibangun. Rancangan model 

aplikasi ini menggunakan UML (Unified Modeling Language) karena berorientasi Objek yang memiliki 

beberapa tahapan yaitu use case, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 

3. Rancangan Menu 

Berikut rancangan menu pada aplikasi Pengelolaan Data Laporan Karyawan Dan Penggajian Karyawan 

pada CV. Peninsula Abadi. 

a. Login 

b. Home 

c. Menu 

- Admin 

o Data Admin 

o Data User 

o Data Karyawan 

o Data Bendahara 

o Data Map 

o Data Map Selesai 

o Data Absensi 

o Data Izin Setengah Hari 

o Data Izin / Cuti 

o Data Lembur 

o Data Gaji 

- User 

o Data Map 

o Data Map Error 

o Data Lapor Email 

o Data Absensi 

o Data Izin / Setengah Hari 

o Data Izin Cuti 

o Data Lembur 

o Data Gaji 

d. Report 

- Laporan Map Masuk 

- Laporan Map Selesai 

- Laporan Map Error 

- Laporan Map Progress 

- Laporan Map Total Karyawan 

- Laporan Akumulasi Gaji Perbulan 

- Laporan Akumulasi Gaji Pertahun 

- Laporan Akumulasi Cuti Tahunan 

- Laporan Data Karyawan 

- Laporan Data Gaji Karyawan 

- Laporan Slip Gaji Karyawan 

- Laporan Surat Cuti Karyawan 

- Laporan Kinerja Karyawan 



 

 

4. Rancangan Database 

Berikut adalah rancangan Database pada aplikasi Pengelolaan Data Laporan Karyawan Dan Penggajian 

Karyawan pada CV. Peninsula Abadi. 

a. Tabel User 

b. Tabel Work Map 

c. Tabel Maps 

d. Tabel Errors 

e. Tabel Jenis 

f. Tabel Gaji 

g. Tabel Kehadiran 

h. Tabel Karyawan 

 

5. Rancangan Tampilan Form dan Report 

a. Login 

Halaman login ini untuk user dan admin memasukkan email dan password nya guna untuk menjalankan 

aplikasi 

 
Gambar 1 Halaman Login 

 

b. Menu Admin 

Halaman menu admin, berfungsi untuk menampilkan menu pada user admin. 

 

 

Gambar 2 Halaman admin Admin 

 

- Tampilan Form Data Admin 

Halaman data admin, berfungsi untuk menampilkan dan membuat user admin. 

 



 

 
Gambar 3 Halaman Data Admin 

 

- Tampilan Form Data User 

Halaman data user pada user admin, berfungsi untuk menampilkan data user digunakan oleh karyawan 

bekerja. 

 

 
Gambar 4 Halaman Data User User Admin 

 

- Tampilan Form Data Karyawan 

Halaman data karyawan pada user admin, berfungsi untuk menampilkan user digunakan oleh karyawan 

bekerja. 

 

 
Gambar 5 Halaman Data Karyawan User Admin 



 

 

- Tampilan Form Data Bendahara 

Halaman data bendahara pada user admin, berfungsi untuk menambahkan user bendahara digunakan oleh 

karyawan bekerja. 

 

 
Gambar 4. 4 Halaman Data Bendahara User Admin 

 

- Tampilan Form Data Map 

Halaman data map pada user admin, berfungsi untuk melihat user map digunakan oleh karyawan bekerja. 

 

 
Gambar 4. 5 Halaman Data Map User Admin 

 

- Tampilan Form Data Map Selesai 

Halaman data map selesai pada user admin, berfungsi untuk melihat map yang sudah diselesaikan oleh 

karyawan bekerja. 

 



 

 
Gambar 4. 6 Halaman Data Map Selesai User Admin 

 

- Tampilan Form Data Absensi 

Halaman absensi pada user admin, berfungsi untuk mengonfirmasi atau menolak absensi yang diajukan 

oleh karyawan. 

 

 

Gambar 4. 7 Halaman Absensi User Admin 

 

- Tampilan Form Data Izin Setengah Hari 

Halaman izin setengah hari pada user admin, berfungsi untuk mengonfirmasi atau menolak izin setengah 

hari yang diajukan oleh karyawan. 

 



 

 
Gambar 4. 8 Halaman Izin Setengah Hari User Admin 

 

- Tampilan Form Data Izin / Cuti 

Halaman izin pada user admin, berfungsi untuk mengonfirmasi atau menolak izin yang diajukan oleh 

karyawan. 

 



 

 
Gambar 4. 9 Halaman Izin User Admin 

 

- Tampilan Form Data Lembur 

Halaman cek cuti pada user admin, berfungsi untuk melihat sisa cuti karyawan dan menjadi pertimbangan 

admin untuk menerima pengajuan cutinya karyawan. 

 

 
Gambar 4. 10 Halaman Cek Cuti User Admin 

 

- Tampilan Form Data Gaji 

Halaman kelola gaji pada user admin, berfungsi untuk melihat gaji karyawan. 

 



 

 
Gambar 4. 11 Halaman Kelola Gaji User Admin 

 

c. Tampilan Form Menu User 

Halaman dashboard pada user mapping, berfungsi untuk menampilkan menu menu pada aplikasi. 

 

 
Gambar 4. 12 Halaman Dashboard User Mapping 

 

- Tampilan Form Work Page User Mapping 

Halaman work page pada user mapping, berfungsi untuk menampilkan laman pekerjaan yang akan 

dikerjakan pada aplikasi. 

 



 

 
Gambar 4. 13 Halaman Work Page User Mapping 

 

- Tampilan Form Data Map Error 

Halaman tambah data error map pada user mapping, berfungsi untuk menambahkan data error map pada 

aplikasi. 

 

 
Gambar 4. 14 Halaman Tambah Data Error Map User Mapping 

 

- Tampilan Form Data Lapor Email 

Halaman lapor email pada user mapping, berfungsi untuk melaporkan pekerjaan yang sudah selesai 

dikerjakan oleh karyawan. 

 

 
Gambar 4. 15 Halaman Laporan Email User Mapping 

 

- Tampilan Form Absensi 



 

Halaman menu absensi pada user mapping, berfungsi untuk menampilkan menu menu yang akan diakses 

oleh karyawan. 

 

 
Gambar 4. 16 Halaman Menu Absensi User Mapping 

 

- Tampilan Form Data Izin / Cuti 

Halaman izin dan cuti pada user mapping, berfungsi untuk mengajukan izin ataupun cuti kepada atasan. 

 

 
Gambar 4. 17 Halaman Izin dan Cuti User Mapping 

 

- Tampilan Form Data Lembur 

Halaman lembur pada user mapping, berfungsi untuk mengajukan lembur kepada atasan. 

 

 

Gambar 4. 18 Halaman Lembur User Mapping 



 

 

- Tampilan Form Data Gaji 

Halaman slip gaji pada user mapping, berfungsi untuk melihat pendapatan yang diperoleh oleh karyawan. 

 

 
Gambar 4. 19 Halaman Slip Gaji User Mapping 

 

d. Report 

- Tampilan Laporan Map Masuk 

Tampilan keluaran berupa semua map map yang masuk ke dalam aplikasi. 

 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Cetak Laporan Map Masuk 

 

- Tampilan Cetak Laporan Map Selesai 

Tampilan keluaran berupa semua map yang telah diselesaikan oleh karyawan 



 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Cetak Laporan Map Selesai 

 

- Tampilan Cetak Laporan Map Error 

Tampilan keluaran berupa semua data map map yang bermasalah tatkala dikerjakan oleh 

karyawan. 

 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Cetak Laporan Map Error 
 

- Tampilan Cetak Laporan Map Progress 

Tampilan keluaran berupa semua project map yang belum selesai dikerjakan. 

 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Cetak Laporan Map Progress 

 

- Tampilan Cetak Laporan Map Total Karyawan 

Tampilan keluaran berupa map map kalkulasi atau total yang telah karyawan kerjakan selama 

bekerja. 



 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Cetak Map Total Karyawan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Akumulasi Gaji Karyawan Perbulan 

Tampilan keluaran berupa akumulasi dari gaji karyawan selama satu bulan. 

 

 



 

Gambar 4. 25 Tampilan Cetak Laporan Gaji Akumulasi Karyawan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Akumulasi Gaji Karyawan Pertahun 

Tampilan keluaran berupa akumulasi gaji karyawan selama 1 tahun. 

 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Cetak Laporan Akumulasi Gaji Karyawan Pertahun 

 

- Tampilan Cetak Laporan Cuti Tahunan 

Tampilan keluaran berupa semua cuti cuti yang diperoleh oleh karyawan selama 1 tahun. 



 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Cetak Laporan Cuti Tahunan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Data Karyawan 

Tampilan keluaran seluruh data data karyawan. 

 

 

Gambar 4. 28 Tampilan Cetak Laporan Data Karyawan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Data Nominal Gaji Karyawan 

Tampilan keluaran berupa data nominal gaji bulanan setiap karyawan. 

 

 

Gambar 4. 29 Tampilan Cetak Laporan Data Nominal Gaji Karyawan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Slip Gaji Karyawan 



 

Tampilan keluaran berupa slip gaji karyawan yang akan diterima oleh karyawan 

 

Gambar 4. 30 Tampilan Cetak Laporan Slip Gaji Karyawan 

 

- Tampilan Cetak Laporan Surat Cuti 

Tampilan keluaran berupa surat cuti yang akan diajukan oleh karyawan. 

 



 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Cetak Laporan Surat Cuti 

 

- Tampilan Cetak Laporan Kinerja Karyawan 

Tampilan keluaran data laporan kinerja karyawan selama bekerja. 

 

 

Gambar 4. 32 Tampilan Cetak Laporan Kinerja Karyawan 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

a. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi laporan pekerjaan dan sistem penggajian pada CV. 

Peninsula Abadi berbasis web yang dapat menampilkan data berupa data laporan map karyawan, data 

penggajian, data karyawan serta dapat melakukan penyimpanan data laporan laporan yang berkaitan 

kepada map  dan penggajian, dengan mengintegrasikan operasi umum basis data berupa query dengan 

kemampuan algoritma dan kode data analisis unik yang dimiliki oleh aplikasi. 



 

b. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sebuah aplikasi yang mampu mengelola data alur laporan 

antara karyawan dan atasan serta dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dari 

setiap masalah yang dihadapi pada instansi CV.Peninsula Abadi. 

2. Saran 

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk 

kebaikan pengembang sistem atau aplikasi lebih lanjut diperlukan perhatian terhadap beberapa hal, 

diantaranya : 

a. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan ini hanya mampu memberikan laporan pekerjaan untuk 

karyawan CV. Peninsula Abadi di bidang mapping saja, sedangkan laporan pekerjaan divisi marketing 

property tidak ada dalam aplikasi, sehingga diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem 

ini mampu memberikan kemudahan bagi seluruh karyawan yang bekerja di CV. Peninsula Abadi. 

b. Menambahkan sistem fitur backup data jika sewaktu-waktu terjadi hal tidak diinginkan (kehilangan 

data). 

c. Membuat aplikasi ini berbasi adroid ataupun IOS, karena sekarang dengan membuat aplikasi pada 2 

sistem oprasi tersebut maka karyawan akan diharapkan semakin mudah dalam menjalankan aplikasinya 

dengan gawai nya. 
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