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ABSTRAK 

 

Pengolahan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kuala Kapuas masih manual, yang mana hal itu bergantung 

pada lembaran kertas yang menjadi media penyimpanan data dan sudah tidak efisien dan efektif lagi dari segi 

keutuhan data yang akan diproses, jaminan akan kebenaran, tenaga, waktu dan biaya. Dengan dibuatnya Aplikasi 

Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web ini bisa mempermudah admin dalam membuat 

validasi data sehingga dapat mengurangi kesalahan saat menginput data dan data yang diinputkan akan lebih valid, 

mencari data, menginput data tanpa meginput manual. Pembuatan aplikasi ini mempergunakan metode penelitian 

yaitu metode waterfall yakni menganalisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, 

penerapan program dan pemeliharaan program secara berurutan.  Software yang digunakan untuk membangun 

system ini yaitu Bahasa pemrograman PHP, Web Server Apache dan juga mempergunakan database MySql.  

Seusai melewati tahapan diantaranya analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan implementasi sehingga 

diperoleh simpulan yakni aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas berbasis web bisa 

mempermudah admin dalam menginput data, mencari data, validasi data serta dalam melakukan pencetakan 

laporan. 

 

Kata Kunci: Aplikasi; Web; Waterfall; PHP; MySql 

 

 

ABSTRACT 

 

Social Service Kuala Kapuas data processing is still manual, where dependence on sheets of paper as data storage 

media is no longer effective and inefficient in terms of cost, time, effort, guarantee of the truth and integrity of the 

data to be processed. By making a Web-Based Personnel Application at the Kuala Kapuas Social Service, it can 

make it easier for admins to input data, search data, without inputting manually, can make data validation so that 

it can reduce errors when inputting data and the inputted data will be more valid. The research method used in 

making this application is the waterfall method, namely by conducting needs analysis, system design, writing 

program code, program testing, program implementation and program maintenance sequentially. The software 

used to build this system is the PHP programming language, Apache Web Server and also uses the MySql 

database. After passing through several stages, namely system analysis, design, design, testing and 

implementation, it can be concluded that the web-based application of Personnel at the Kuala Kapuas Social 

Service can make it easier for admins to input data, search data, validate data and print reports. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Sosial Kuala Kapuas menjalankan perumusan pelaksanaan kebijakan, memberi bimbingan teknis 

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dinas Sosial Kuala 

Kapuas beralamatkan di Jl. Patih Rumbih No. 21 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.. 

Aplikasi merupakan sebuah program komputer yang dibangun kemudian dijadikan sebagai alat untuk 

melaksanakan serta mengerjakan perintah dari pengguna guna mempermudah pekerjaan. Setiap instansi 

dipastikan membutuhkan aplikasi untuk membantu pekerjaan seperti pengolahan atau pendataan . Pada Dinas 



 

Sosial Kuala Kapuas data diolah masih dengan cara manual, yang mana hal itu bergantung pada beberapa 

lembar kertas yang menjadi media penyimpanan data sehingga sudah tidak efisien dan efektif lagi apabila dilihat 

dari segi keutuhan data yang akan diproses, jaminan akan kebenaran, tenaga, waktu dan biaya. Sesuai hal itu, 

maka maka diperlukan sistem baru yang bisa melakukan pembaharuan (up to date) secara cepat sesuai 

perkembangan kebutuhan informasi, mengolah data secara akurat dan juga cepat. Sistem tersebut dinamakan 

komputerisasi, dinamakan komputerisasi sebab mayoritas awal proses informasi dari memasukkan data, 

mengolah sampai dengan output dilakukan mempergunakan alat bantu komputer. Aplikasi web menjadi salah 

satu bentuk pengolahan informasi berbasis komputer. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, 

aplikasi web ini berkembang sebab dengan mempergunakan teknologi internet bisa membantu dalam kecepatan 

dan kemudahan pengiriman, penyampaian dan penerimaan informasi. Aplikasi tersebut telah dipakai oleh 

perguruan tinggi, sekolah, instansi, pemerintah, perusahaan dalam kegiatan belajar, promosi, penjualan, dan 

lainnya yang mana diperlukan pengiriman, penyebaran dan penerimaan informasi sehingga pengguna diberi 

kemudahan untuk mengakses. 

Dalam pengelolaan Pegawai pada Dinas Sosial Kuala Kapuas belum diatur dengan baik sehingga 

terjadi kesulitan dalam penginputan data pegawai maupun penginputan kegiatan pegawai. Ada beberapa 

permasalahan yang timbul, khususnya saat proses menginput data dan membuat laporan. Hal tersebut terjadi 

sebab cara yang dilakukan saat proses penginputan data masih manual yakni dengan menulis atau mencatat di 

buku besar serta masih mempergunakan Ms. Excell, hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mencari data 

lama, selain itu juga tidak bisa melakukan filter data sesuai bulanan dan akan menyulitkan saat membuat 

laporan/ report bulanan dan tahunan. 

Maka dari itu diperlukan sebuah sistem aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pengumpulan data, 

mengolah, menyimpan, melihat kembali serta menyalurkan informasi kepada siapa saja yang memerlukan.  

Sesuai uraian di atas, sehingga dibuat sistem aplikasi berbasis website berjudul “APLIKASI KEPEGAWAIAN 

PADA DINAS SOSIAL KUALA KAPUAS” 

 

 

METODE  

Berikut diuraikan metode pengumpulan data guna memperoleh data yang akurat pada penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi yaitu dilakukan dengan secara 

langsung melakukan proses pengamatan dan pencatatan data-data pada Dinas Sosial Kuala Kapuas yang 

nanti akan dipakai sebagai bahan dalam penyusuan laporan. 

2. Wawancara 

Suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dilakukan dengan mewawancari atau 

tanya jawab secara langsung dengan kepala dinas, kepala bidang dan pegawai yang ada pada Dinas Sosial 

Kuala Kapuas, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan data yang ada pada Dinas tersebut. 

3. Studi Dokumentasi 

Suatu teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang 

dilakukan melalui sumber-sumber referensi seperti melalui jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan 

dengan topik penelitian untuk membuat suatu Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas 

Berbasis Web.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Sistem Lama 

Sistem yang masih dipergunakan pada sistem lama yang berjalan pada Dinas Sosial Kuala Kapuas yakni 

masih manual, proses yang dilaksanakan masih mempergunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga proses yang 

dilakukan kurang efisien karena memerlukan waktu yang lebih lama. 



 

 
Gambar 1. 1 Flowchart Analisis Sistem Lama 

 

Proses tahapan sistem yang berjalan terhadap sistem lama pada Dinas Sosial Kuala Kapuas sebagai berikut : 

1. Dimulai dari admin melakukan manajemen data pegawai.  

2. Kemudian  data pegawai dibuat dalam bentuk laporan 

3. Data pegawai kemudian dicetak dan diserahkan kepada kepala dinas 

 

Analisis Sistem Baru 

Berdasarkan hasil observai dan wawancara  di Dinas Sosial Kuala Kapuas terhadap sistem lama yang 

ada di Dinas tersebut, maka dengan ini dapat diusulkan sistem baru yang bertujuan untuk memudahkan dan 

meningkatkan proses kerja pada pengguna dalam melakukan proses mengelola data agar lebih efektif dan efisien. 

 



 

 
Gambar 1. 2 Flowchart Analisis Sistem Baru 

 

Proses tahapan sistem baru pada Dinas Sosial Kuala Kapuas sebagai berikut: 

1. Admin login pada aplikasi. 

2. Mengisi username dan password, apabila keduanya sudah benar maka akan masuk ke halaman utama. 

Namun apabila keduanya salah, maka akan diminta ulang untuk melakukan input username dan 

password. 

3. Kemudian pilih meu yang ingin diinginkan. Menu yang dipilih diantaranya data pegawai, kontrak kerja, 

cuti, absensi, izin, lembur dan mutasi pegawai. 

4. Input data yang diinginkan. 

5. Data disimpan pada database mysql. 

6. Cetak laporan. 

 

Use Case Diagram 

Berikut disajikan use case diagram yang menggambarkan sistem dari sudut pandang peserta dan admin. 

Use case “Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web” adalah. 



 

 
Gambar 1. 3 Use Case Diagram 

Activity Diagram 

Diagram yang memberi gambaran pada berbagai aliran aktivitas pada sistem, terdiri atas bagaimana akhir 

dari proses, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, serta bagaimana sebuah proses dapat terjadi yakni 

Activity Diagram. Berikut disajikan activity diagram “Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas 

Berbasis Web”: 

 

1. Activity Diagram Data Pegawai PNS 

Awal dari Activity Data Pegawai PNS yakni admin menginput data pegawai PNS  kemudian data 

disimpan apabila berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan 

akan kembali ke form input data pegawai PNS. 

 

 
Gambar 1.4 Actifity Diagram Data Pegawai PNS 

 

2. Activity Diagram Data Pegawai Non PNS 



 

Pada Activity Data Pegawai Non PNS diawali admin menginput data pegawai Non PNS  kemudian data 

disimpan, apabila berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan 

dan akan kembali ke form input data pegawai Non PNS. 

 

 
Gambar 1.5 Actifity Diagram Pegawai Non PNS 

 

 

 

3. Activity Diagram Kontrak Kerja Pegawai 

Pada Activity Data kontrak kerja pegawai diawali admin menginput data kontrak kerja pegawai  

kemudian data disimpan apabila berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak 

dapat disimpan dan akan kembali ke form input data kontrak kerja pegawai. 

 
Gambar 1.6 Actifity Diagram Kontrak Kerja Pegawai 

 

4. Activity Diagram Cuti Pegawai 

Pada Activity Cuti pegawai diawali admin menginput data cuti pegawai kemudian data disimpan apabila 

berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan akan kembali ke 

form input cuti pegawai. 



 

 
Gambar 1.7 Actifity Diagram Cuti Pegawai 

 

5. Activity Diagram Absensi Pegawai 

Pada Activity Absensi pegawai diawali admin menginput data absensi pegawai kemudian data disimpan 

apabila berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan akan 

kembali ke form input absensi pegawai. 

 
Gambar 1.8 Actifity Diagram Absensi Pegawai 

 

6. Activity Diagram Izin Pegawai 

Pada Activity Izin pegawai diawali admin menginput data izin pegawai kemudian data disimpan apabila 

berhasil data akan tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan akan kembali ke 

form input izin pegawai. 



 

 
Gambar 1.9 Actifity Diagram Izin Pegawai 

 

7. Activity Diagram Kegiatan Pegawai 

Pada Activity Kegiatan pegawai diawali admin menginput data kegiatan pegawai kemudian data 

disimpan apabila berhasil dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan akan kembali ke 

form input kegiatan pegawai. 

 
Gambar 1.10 Actifity Diagram Kegiatan Pegawai 

 

8. Activity Diagram Gaji Pegawai 

Pada Activity Gaji pegawai diawali admin menginput data gaji pegawai kemudian data disimpan apabila 

berhasil tersimpan dan apabila data ada kesalahan maka data tidak dapat disimpan dan akan kembali ke form input 

gaji pegawai. 



 

 
Gambar 1.11 Actifity Diagram Gaji Pegawai 

 

 

Sequence Digram 
 

Suatu diagram yang mengindikasikan komunikasi di antara obyek-obyek dan menggambarkan interaksi 

antar obyek tersebut yaitu sequence diagram. Berikut disajikan sequence diagram “Aplikasi Kepegawaian Pada 

Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web”: 

 

1. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 1.12 Sequence Diagram Login 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan proses admin login, dimulai dengan pengisian username dan password yang 

admin lakukan pada form login. Setelah data user diinput (username dan password) database akan memvalidasi 

data tersebut. Jika salah satu data input ada yang keliru sehingga sistem akan menunjukkan pesan username atau 

password salah, sebaliknya apabila benar maka tampilan sistem akan memperlihatkan halaman utama. 

 

2. Sequence Diagram Input Data Pegawai PNS 

 



 

Gambar 1.13 Sequence Diagram Input Data Pegawai PNS 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data pegawai PNS, yang mana admin 

menginput data pegawai PNS dari aplikasi kemudian data pegawai PNS tersebut langsung tersimpan ke database. 

 

3. Sequence Diagram Input Data Pegawai Non PNS 

 
Gambar 1.14 Sequence Diagram Input Data Pegawai Non PNS 

Pada gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data pegawai Non PNS, yang mana admin 

menginput data pegawai Non PNS dari aplikasi kemudian data pegawai Non PNS tersebut langsung tersimpan ke 

database. 

 

4. Sequence Diagram Input Data Kontrak Kerja 

 
Gambar 1.15 Sequence Diagram Input Data Kontrak Kerja 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data kontrak kerja, dimana admin menginput 

data kontrak kerja dari aplikasi kemudian data kontrak kerja tersebut langsung tersimpan ke database. 

 

 

5. Sequence Diagram Input Cuti Pegawai 

 
Gambar 1.16 Sequence Diagram Input Cuti Pegawai 



 

 

Pada gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data cuti pegawai, yang mana admin menginput 

data cuti pegawai dari aplikasi kemudian data cuti pegawai tersebut langsung tersimpan ke database. 

 

6. Sequence Diagram Input Izin Pegawai 

 
Gambar 1.17 Sequence Diagram Input Izin Pegawai 

 

Pada gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data izin pegawai, yang mana admin menginput 

data izin pegawai dari aplikasi kemudian data izin pegawai tersebut langsung tersimpan ke database. 

 

7. Sequence Diagram Input Data Absensi Pegawai 

 
Gambar 1.18 Sequence Diagram Input Data Absensi Pegawai 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data absensi pegawai, yang mana admin 

menginput data absensi pegawai dari aplikasi kemudian data absensi pegawai tersebut langsung tersimpan ke 

database. 

 

8. Sequence Diagram Input Data Kegiatan Pegawai 

 
Gambar 1.19 Sequence Diagram Input Data Kegiatan Pegawai 



 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data kegiatan pegawai, yang mana admin 

menginput data kegiatan pegawai dari aplikasi kemudian data kegiatan pegawai tersebut langsung tersimpan ke 

database. 

 

9. Sequence Diagram Input Data Gaji Pegawai 

 
Gambar 1.20 Sequence Diagram Input Data Gaji Pegawai 

 

Sesuai gambar di atas menunjukkan tentang sequence diagram input data gaji pegawai, yang mana admin 

menginput data gaji pegawai dari aplikasi kemudian data gaji pegawai tersebut langsung tersimpan ke database. 

 

 

 

Relasi Tabel 

 

Relasi antar tabel Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web yaitu data 

pegawai berhubungan dengan data gaji, lembur, cuti, izin, kontrak kerja serta absensi pegawai yang terlihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 
Gambar 1. 21Relasi Tabel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Tampilan Form Login 

Form yang pertama muncul pada saat aplikasi dijalankan dan dipakai dalam mengakses ke 

halaman selanjutnya yakni form login. Isi dari form ini yaitu inputan password serta username yang 

memiliki 2 hak akses yakni pegawai dan admin yang mana setiap hak akses tersebut mempunyai tugasnya 

sendiri. Jadi setiap pengguna yang ingin mengakses aplikasi ini terlebih dahulu harus mengisi username 

dan juga password supaya bisa mengakses ke halaman berikutnya. 

 

 

Gambar 1. 22Tampilan Form Login 

2. Tampilan Form Data Pegawai 

Form yang dipakai admin yang dapat mengelola data pegawai seperti : hapus data, edit data, 

dan tambah data yakni Form data pegawai 

 

Gambar 1. 23Tampilan Form Data Pegawai 



 

 
Gambar 1. 24Tampilan Form Inputan Data Pegawai 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Tampilan Laporan Pegawai 

Tampilan yang terlihat dari laporan data pegawai menampilkan semua data pegawai yang ada 

pada Dinas Soisal Kuala Kapuas. Dimana laporan ini bisa dicetak dan juga bisa disimpan dalam bentuk 

PDF. Selain itu tanggal cetaknya sudah otomatis menyesuaikan dengan tanggal pada saat proses 

pencetakan laporan tersebut. 

 

Gambar 1. 25Tampilan Laporan Pegawai 

 
PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Seusai melewati tahapan diantaranya analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan implementasi 

sehingga diperoleh simpulan yakni: 

1. Admin dapat dengan mudah menginput data, mencari data, tanpa meginput manual dengan adanya 

Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web. 

2. Dapat membuat validasi data sehingga dapat mengurangi kesalahan saat menginput data dan data yang 

diinputkan akan lebih valid. 

3. Memudahkan dalam pembuatan laporan yang hanya memfilter data yang diinginkan sehingga laporan 

akan tercetak. 



 

Saran 

Masih ada kekurangan dari aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web ini sehingga 

kedepannya perlu disempurnakan dan dikembangkan secara lebih lanjut. Hal yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Diperlukan hak akses untuk kepala dinas untuk verifikasi cuti pegawai maupun izin pegawai. 

2. Aplikasi Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kuala Kapuas Berbasis Web perlu dikembangkan berbasis 

Android agar lebih mudah dalam penggunaan. 
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