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ABSTRAK 

Hotel Pyramid Suites Banjarmasin merupakan hotel bisnis bintang 4 dibawah Management PT. Jaya 

Sentralindo Group yang beralamatkan di Skip Lama No.8 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan- Indonesia. 

Pada Hotel Pyramid Suites Banjarmasin sistem perekrutan masih manual dan belum terkomputerisasi, 

banyaknya data pelamar yang hilang atau rusak, juga menghabiskan cukup banyak waktu dalam proses 

rekrutmen dan seleksi karyawannya, Sulitnya proses pencarian dan mengelola data karyawan, absensi 

karyawan, waktu hadir karyawan ataupun pertukaran shift para karyawan yang terkadang lupa atau tidak tercatat 

karena hilangnya dokumen atau lain sebagainya. 

Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi manajemen karyawan pada Hotel Pyramid Suites 

Banjarmasin, sehingga memudahkan para HRD dan karyawan dalam hal manajemen sumber daya manusia. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan sebuah aplikasi yaitu Aplikasi Manajemen, 

Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada Hotel Pyramid Suites Banjarmasin. Penulisan laporan Aplikasi 

Manajemen Karyawan ini menggunakan metode teknik pengumpulan data metode observasi, interview, dan 

studi pustaka dan studi dokumentasi. Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu 

pada model waterfall adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses 

dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus 

berurutan, dan tidak dapat melocat teahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap 

ke dua dan seterusnya. Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem, 

desain sistem, implementasi sistem, percobaan sistem, pengoperasian sistem, dan pemeliharaan sistem. 

Implementasi program yang digunakan pada Aplikasi Manajemen Karyawan ini menggunakan ReactJS sebagai 

front end library utama dengan database MongoDB yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah proses 

pembuatan aplikasi tersebut. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Manajemen, Seleksi, Rekrutmen, Karyawan,  Hotel 

 

ABSTRACT 

Hotel Pyramid Suites Banjarmasin is a 4-star business hotel under the Management of PT. Jaya 

Sentralindo Group having its address at Skip Lama No. 8 Banjarmasin City, South Kalimantan- Indonesia. At 

the Hotel Pyramid Suites Banjarmasin the recruitment system is still manual and not computerized, the large 

number of applicant data is lost or damaged, it also spends quite a lot of time in the recruitment and selection 

process of employees, the difficulty of the process of finding and managing employee data, employee 

attendance, employee attendance or shift exchanges employees who sometimes forget or are not recorded due to 

lost documents or so on. 

The purpose of this research is to design an employee management application at Hotel Pyramid Suites 

Banjarmasin, making it easier for HRDs and employees in terms of human resource management. 

To solve this problem, an application is needed, namely the Management Application, Recruitment and 

Selection of Employees at the Hotel Pyramid Suites Banjarmasin. The writing of this Employee Management 

Application report uses the data collection technique method of observation, interview, and literature study and 

documentation study. Then for the software system development method referring to the waterfall model is one 

of the software development models, where the progress of a process is seen as continuing to flow down like a 

waterfall. In the Waterfall Model, each stage must be sequential, and cannot skip to the next stage, must 

complete the first stage and then continue to the second stage and so on. Which consists of several stages, 

namely system requirements or specifications, system design, system implementation, system testing, system 

operation, and system maintenance. The implementation of the program used in this Employee Management 

Application uses ReactJS as the main front end library with the MongoDB database which provides facilities to 

simplify the process of making the application. 
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PENDAHULUAN 

Hotel Pyramid Suites Banjarmasin merupakan hotel bisnis bintang 4 dibawah Management 

PT. JAYA SENTRALINDO GROUP yang beralamatkan di Skip Lama No.8 Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan- Indonesia. Hotel Pyramid Suites diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2017, 

peresmian dilakukan bersama oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Gusti Yanwar 

mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Board of Director 

Pyramid Suites Herris Salim. Hotel Pyramid Suites Banjarmasin merupakan jasa penginapan yang 

strategis dan terletak dipusat kota Banjamarsin, ibu kota Kalimantan Selatan. Jarak hotel dengan pusat 

bisnis sangatlah terjangkau dan mudah diakses seperti pusat Perbelanjaan, Kantor Pemerintahan, 

Kantor Pos dan Bank. Jaringan transportasi utama juga mudah diakses oleh mobil dari Pyramid Suites 

Hotel.  

Hotel Pyramid memiliki 115 kamar yang terbagi menjadi tujuh tipe, 75 kamar tipe deluxe, 18 

kamar tipe grand deluxe, 6 kamar tipe family room, 7 kamar tipe deluxe suite, 4 kamar tipe junior 

suite, 4 kamar tipe executive suite dan 1 kamar tipe president suite. Fasilitas yang ditawarkan lengkap, 

seperti empat meeting room, kolam renang, spa and sauna, kid club, Scarlett Restaurant, C'Lavie 

Lounge, Laundry ( Reguler Service & Express service ), Business Centre dan Diamond Shop The 

Carat. Selain itu Hotel pyramid suites juga menyediakan layanan antar jemput, akses internet (wifi) 

gratis dengan kecepatan up to 100Mbps dan setiap kamar dilengkapi dengan 60 channel tv, dalam dan 

luar negeri. 

Ditingkatan tertinggi manajemen hotel adalah General Manager dan Operational Manager, 

lalu secretary masing masing manager, diikuti oleh head of departments, chief atau leader dalam 

departemen, lalu para staff masing-masing departemen. Dalam struktur organisasi Hotel Pyramid 

Suites Banjarmasin terdapat 8 (delapan) Dedapartemen, yaitu: Accounting (ACCT), Front Office 

(FO), Sales & Marketing (Sales), House Keeping (HK), Engineering, Food & Beverage Service 

(FBS), Food & Beverage Product (FBP), Security dan Human Resources Department (HRD). 

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Dalam dunia kerja atau 

organisasi dalam suatu perusahaan sumber daya yang dimaksud adalah karyawan atau juga dapat 

disebut sebagai sumber daya manusia, karena itu manajemen karyawan juga dapat diartikan 

manajemen sumber daya manusia (sdm) 

Dalam suatu perusahaan ada departemen khusus yang menangani MSDM yaitu Departemen 

Sumber Daya Manusia atau Human Resource Department (HRD). Secara umum, HRD selalu ada di 

dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan 

karyawan, diawali dari proses penyeleksian dan penerimaan karyawan didalam suatu perusahaan, atau 

lebih sering dikenal luas oleh masyarakat dengan bahasa rekrutmen. Selain itu, HRD juga melakukan 

pengembangan, evaluasi, konsultasi, administrasi sampai dengan Pemutus Hubungan Kerja (PHK) 

para karyawannya. Bisa dikatakan pula bahwa HRD tersebut terlibat dalam suatu proses bisnis 

mengenai berbagai macam masalah pada ruang lingkup para karyawan dari level paling bawah hingga 

posisi managerial. 

Dalam hal administratif pada bidang manajemen sumber daya manusia biasanya dilakukan 

oleh manajer personalia,  personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia 

untuk mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang administratif. Tugas lain dari 

personalia antara lain mengatur suatu hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawannya 

Fungsi personalia atau yang juga dikenal dengan istilah manajemen personalia ialah 

bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan pembayaraan benefit lainnya. Pinjaman 

karyawan, absensi, pencatatatan cuti tahunan, dan filling dokumen juga termasuk pada fungsi 

personalia. Tugas dan tanggung jawab personalia, antara lain: 



1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi 

2. Menyusun absensi dan daftar hadir karyawan 

3. Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. 

Adapun saat ini banyak juga HRD yang mengeluh atas rumit dan tidak efektifnya proses 

rekrutmen, laporan absensi, perhitungan gaji pegawai, dan hal manajerial sdm lainnya di dalam dunia 

kerja. Dalam manajemen sumber daya manusia pada hotel pyramid suites saat ini sistem rekrutmen 

masih menggunakan cara lama seperti mengisi formulir pelamar kerja, dalam hal absensi hotel 

pyramid suites sudah menggunakan mesin fingerprint jadi tidak menggunakan absensi manual seperti 

tanda tangan, Selama ini Pihak HRD kesulitan dalam mengelola data karyawan dalam hal pelaporan 

absensi, pencatatan pinjaman dana, dan mengelola cuti karyawan, akibatnya sering terjadi 

keterlambatan absensi yang berakibat telatnya penghitungan upah gaji karyawan, kecurangan jumlah 

cuti karyawan, dan penumpukan berkas serta berdampak kepada penurunan produktifitas perusahaan. 

Menurut Rabiatul Adwiya (2019), Jumlah calon karyawan yang mendaftar pada setiap 

pembukaan lowongan kerja pada PT. Sintang Raya sangat banyak, sedangkan jumlah staf yang 

menyeleksi sangat sedikit, terutama pada proses seleksi administrasi dan proses uji kompetensi. 

 

ALAT DAN METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan 

yang sedang berlangsung di Hotel Pyramid Suites bagaimana hrd dalam manajemen 

karyawan. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung 

kepada para hrd atau personalia serta karyawan dibidang manajemen karyawan untuk lebih 

detail bagaimana proses administratif dalam manajemen sumber daya manusia. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, 

jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian. 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model 

waterfall adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses di pandang 

sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus 

berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru 

lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem berjalan bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif 

dan efisien untuk para HRD dan karyawan . Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan para HRD atau Personalia untuk manajemen sumber daya manusia. Sehingga 

HRD tidak perlu lagi pusing memikirkan masalah yang disebutkan sebelumnya. 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya akan dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan 

fungsional yang diproleh dari hasil melakukan observasi dan wawancara. 

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-

langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem 



Perancangan basis data (database) merupakan garis besar keseluruhan sistem pengolah data 

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

membutuhkan rancangan database yang memadai dikarenakan data yang akan diolah merupakan inti 

utama dari seluruh sistem yang berjalan. 

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi 

yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui proses 

yang terdapat pada aplikasi yang akan dibangun.  Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan 

output hasil informasi dari inputan pada aplikasi. Rancangan output ini akan menampilkan data 

keluaran hasil dari inputan data yang diinput oleh HRD yang berupa laporan (report).  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Tampilan antarmuka masukan sistem pada aplikasi manajemen karyawan  adalah sebagai 

berikut : 

1. Tampilan Form Daftar 

Form daftar ini berfungsi untuk membuat akun agar bisa digunakan pada form login. Berikut ini 

tampilan form daftar : 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Form Daftar 

2. Tampilan Form Login 

Form login ini berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi agar bisa menggunakan fitur didalamnya. 

Berikut ini tampilan form login : 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Form Login 



 

 

3. Tampilan Form Profil 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Form Profil 

4. Tampilan Form Pendidikan 

Form pendidikan adalah bagian dari data profil, untuk menambahkan riwayat pendidikan. 

Berikut ini tampilan form pendidikan: 



 

Gambar 4. 4 Tampilan Form Pendidikan 

5. Tampilan Form Pengalaman 

Form pengalaman adalah bagian dari data profil, untuk menambahkan riwayat pengalaman. 

Berikut ini tampilan form pengalaman: 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Form Pengalaman 

6. Tampilan Form User 

Form user / pengguna digunakan untuk menambahkan data pengguna atau mengupdate data 

pengguna jika data sudah ada. Berikut ini tampilan form user / pengguna: 

 



 

Gambar 4. 6 Tampilan Form User 

7. Tampilan Form Lamaran Calon Karyawan 

Form Lamaran Calon  karyawan adalah form dimana admin dapat merubah status calon 

karyawan yang melamar. Berikut ini tampilan form calon karyawan: 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Form Lamaran Calon Karyawan 

8. Tampilan Form Karyawan 

Pada form karyawan admin dapat menambahkan karyawan baru secara manual. Berikut ini 

tampilan form karyawan: 



 

Gambar 4. 8 Tampilan Form Karyawan 

9. Tampilan Form Departemen 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Form Departemen 

10. Tampilan Form Jabatan 



 

Gambar 4. 10 Tampilan Form Jabatan 

11. Tampilan Form Penerimaan 

Pada form penerimaan, admin dapat menambahkan data penerimaan / lowongan baru. Berikut ini 

tampilan form penerimaan: 

 

Gambar 4. 11 Tampilan Form Penerimaan 

 

 

 

12. Tampilan Form Penilaian 



Form penilian digunakan untuk menambahkan data penilaian terhadap karyawan atau untuk 

mengupdate data penilaian jika data sudah ada sebelumnya. Berikut ini tampilan form penilaian 

karyawan: 

 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Form Penilaian 

13. Tampilan Form Kehadiran 

Pada Form kehadiran admin dapat menambahkan kehadiran  karyawan  secara manual, form 

kehadiran memiliki beberapa input seperti select karyawan yang datanya diambil dari tabel 

karyawan, input tanggal yang secara default, terpilih tanggal sekarang, serta pemilihan status dan 

input untuk keterangan. Berikut ini tampilan form kehadiran: 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Form Kehadiran 

 



14. Tampilan Form Penggajihan 

Form penggajihan karyawan digunakan untuk menambahkan data gaji karyawan perbulan, input 

yang ada pada form penggajihan antara lain, input bulan yang secara default terpilih bulan 

sekarang, pemilihan karyawan, input gaji pokok, input bonus, input potongan gaji, lalu total gaji 

akan terhitung otomati. Berikut ini tampilan form penggajihan: 

 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Form Penggajihan 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan antarmuka keluaran sistem pada aplikasi manajemen karyawan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama adalah halaman yang pertama kali muncul setelah login. Pada halaman utama 

jika user sudah terdaftar maka akan muncul kalimat selamat datang dengan nama pengguna. 

Untuk login sebagai admin pada halaman utama akan muncul tombol dashboard, profile, dan 

logout, sedangkan jika login sebagai calon karyawan atau karyawan maka cuma akan muncul 

profile, dan logout. Berikut ini tampilan halaman utama: 

 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Utama 

2. Tampilan Halaman Profil Calon Karyawan 



Berikut ini tampilan halaman profil calon karyawan: 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Profil Calon Karyawan 

3. Tampilan Halaman Profil Karyawan 

Halaman profil karyawan menampilkan data status sebagai karyawan dan data pribadi karyawan. 

Berikut ini tampilan halaman profil karyawan: 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Profil Karyawan 

 

 

4. Tampilan Halaman Dashboard 



 

Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Dashboard 

5. Tampilan Halaman Data User 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Data Pengguna 

6. Tampilan Halaman Data Calon Karyawan 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Data Calon Karyawan 

 



7. Tampilan Halaman Data Karyawan 

Halaman data karyawan menampilkan daftar karyawan yang telah direkrut pada perusahaan. 

Berikut ini tampilan halaman data karyawan: 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Data Karyawan 

 

8. Tampilan Halaman Data Penerimaan 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Data Penerimaan 

9. Tampilan Halaman Detail Penerimaan 

Halaman penerimaan menampilkan detail penerimaan serta daftar kandidat yang telah mendaftar 

pada penerimaan karyawan. Berikut ini tampilan halaman detail penerimaan karyawan: 

  



 

Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Detail Penerimaan 

10. Tampilan Halaman Data Penilaian 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Data Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tampilan Halaman Detail Penilaian 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Halaman Detail Penilaian 

12. Tampilan Halamaan Data Kehadiran 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Data Kehadiaran 

 

 

 



13. Tampilan Halaman Data Penggajihan 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Penggajihan 

 

14. Tampilan Halaman Detail Gaji 

Halaman detail gaji menampilkan detail gaji karyawan. Berikut ini tampilan halaman detail gaji: 

 

Gambar 4. 28 Tampilan Halaman Detail Gaji 

15. Tampilan Laporan User Baru 

Hasil cetak laporan daftar pengguna dengan filter hak akses sebagai karyawan (employee). 

Berikut ini tampilan laporan pengguna: 

 



 

Gambar 4. 29 Tampilan Laporan User Baru 

16. Tampilan Laporan Daftar Penerimaan 

Laporan daftar penerimaan menampilkan daftar data penerimaan yang telah dibuat oleh admin 

disertai dengan filter sepertii filter tanggal batas waktu dan filter status (pending, open, dan 

close).  Hasil cetak laporan daftar penerimaan karyawan dengan filter batas waktu dari 30 

September 2020 sampai 30 September 2020 dan status lowongan terbuka (open). Berikut ini 

tampilan laporan daftar penerimaan: 

 

 

Gambar 4. 30 Tampilan Laporan Daftar Penerimaan 



17. Tampilan Laporan Detail Penerimaan 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Laporan Detail Penerimaan 

18. Tampilan Laporan Profil Calon Karyawan 

 

Gambar 4. 32 Tampilan Laporan Profil Calon Karyawan 



19. Tampilan QR Code Kehadiran 

Menampilkan QR Code agar  karyawan dapat melakukan scan qr code kehadiran: 

 

Gambar 4. 33 Tampilan QR Code Kehadiran 

20. Tampilan Laporan Daftar Karyawan 

 

Gambar 4. 34 Tampilan Laporan Daftar Karyawan 

 

 

 



21. Tampilan Laporan Profil Karyawan 

 

Gambar 4. 35 Tampilan Laporan Profil Karyawan 

 

22. Tampilan Laporan Daftar Penilaian 

 

Gambar 4. 36 Tampilan Laporan Daftar Penilaian 

 



23. Tampilan Laporan Detail Penilaian 

 

Gambar 4. 37 Tampilan Laporan Detail Penilaian Karyawan 

24. Tampilan Laporan Kalender Kehadiran 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Laporan Kalender Kehadiran 



25. Tampilan Laporan Tabel Kehadiran 

 

Gambar 4. 39 Tampilan Laporan Tabel Kehadira 

 

26. Tampilan Laporan Daftar Penggajihan 

 

Gambar 4. 40 Tampilan Laporan Daftar Penggajihan 

 



27. Tampilan Laporan Detail Gaji 

 

Gambar 4. 41 Tampilan Laporan Detail Slip Gaji 

PENGUJIAN 

Tabel 4. 1 Tabel Pengujian Black Box 

Fungsionalitas Input 
Output yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

Mendaftar user 

baru 
Data User 

Pemberitahuan 

Pendaftaran Berhasil 
Pendaftaran Berhasil Berhasil 

Login User 
Email dan 

password 

Menampilkan 

Halaman Utama 

Menampilkan 

Halaman Utama 
Berhasil 

Login Admin 
Email dan 

password 

  Menampilkan 

Halaman Dashboard 

  Menampilkan 

Halaman Dashboard 
Berhasil 

Update Profile 
Data Profil 

Pengguna 

Menampilkan Data 

Profile 

Menampilkan Data 

Profile 
Berhasil 

Melamar 

penerimaan 

Data calon 

karyawan 

Menampilkan Status 

calon karyawan 

Menampilkan Status 

calon karyawan 
Berhasil 

Seleksi Calon 

Karyawan 

Data calon 

karyawan, Data 

penerimaan 

Menampilkan Data 

Penerimaan 

Menampilkan Data 

Penerimaan 
Berhasil 

Scan QR Code 

Absensi 
QR Code 

Menampilkan Data 

Kehadiran 

Menampilkan Data 

Kehadiran 
Berhasil 

Cetak Laporan Data Tabel 

Menampilkan 

Preview Cetak 

Laporan 

Menampilkan 

Preview Cetak 

Laporan 

Berhasil 

 

 

  



KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu : 

1. Aplikasi Manajemen Karyawan Pada Hotel Pyramid Suites Banjarmasin dapat mengatasi 

masalah pendataan data masuk dan data keluar manajemen karyawan yang masih manual, karena 

semua data sudah terkomputerisasi. 

2. Aplikasi Manajemen Karyawan Pada Hotel Pyaramid Suites Banjarmasin dapat mengatasi 

masalah proses penerimaan karyawan baru yang sangat ribet, karena semua proses sekarang bisa 

dilakukan di aplikasi. 

Aplikasi Manajemen Karyawan Pada Hotel Pyramid Suites Banjarmasin dapat mengatasi masalah 

kesulitan pembuatan laporan data calon karyawan dan data penerimaan maupun data penggajihan, 

karena di aplikasi sudah ada fitur cetak laporan. 
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