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ABSTRAK 

 

Klinik Utama Mubarak merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Klinik ini melayani 

pemeriksaan dan konsultasi dokter umum, dokter spesialis, kebidanan, apotek dan lain-lain. Di klinik Utama 

Mubarak sistem absensi masih manual. Karena itu sulit untuk memaksimalkan sistem teknologi yang berkembang 

saat ini. 

Hal itu juga berpengaruh terhadap data gaji karyawan setiap bulannya dan tentu saja sangat tidak efisien. 

Hal ini terjadi karena pengelolaan data yang masih manual sehingga menyebabkan beberapa masalah, misalnya 

data hilang, penulisan yang kurang jelas, tertukar dengan dokumen lain ataupun terkena air sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam proses peninjauannya. 

Aplikasi yang dibangun ini, dibuat dengan menggunakan tools seperti sublime, MySQL, XAMPP sebagai 

database dengan bahasa pemprograman HTML dan PHP ditambah dengan Framework CodeIgniter , dan 

dirancang dengan alur serta rancangan antar muka yang sederhana menggunakan metode perancangan meliputi, 

perencangan UML, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Struktur tabel database dan beberapa 

perancangan diagram-diagram lainnya yang menjelaskan alur berjalannya aplikasi absensi, bonus, dan gaji 

karyawan berbasis Web dan Android. 

Hasil dari rancangan aplikasi ini adalah aplikasi absensi, bonus dan gaji karyawan yang berguna bagi admin 

dan keuangan untuk mengelola data bagi admin dapat menginput data karyawan, Jadwal Shift Karyawan, 

Permohonan, Semua Laporan, sedangkan keuangan dapat menginput  Gaji Karyawan, Rekap Gaji dan Bonus Gaji 

Karyawan. 

 

Kata Kunci: Klinik Utama Mubarak; Absensi; Gaji; Bonus; UML 

 

 

ABSTRACT 

 

Mubarak Main Clinic is a private health service facility. This clinic serves examinations and consultations for 

general practitioners, specialists, obstetrics, pharmacies and others. At the Mubarak Main clinic, the attendance 

system is still manual. Because it is difficult to maximize the technology system that is developing today. 

It also affects the monthly employee salary data and of course it is very inefficient. This happens because data 

management is still manual, which causes several problems, such as lost data, unclear writing, being confused with 

other documents or being exposed to water so that it takes a relatively longer time in the review process. 

This application is built using tools such as sublime, MySQL, XAMPP as a database with the HTML and PHP 

programming languages coupled with the CodeIgniter Framework, and is designed with a simple flow and interface 

design using design methods including, UML planning, Activity Diagrams, Sequences Diagrams, Class Diagrams, 

Database table structures and several other diagram designs that explain the flow of attendance, bonuses and 

employee salaries based on Web and Android applications. 

The results of this application design are attendance applications, bonuses and employee salaries that are 

useful for admins and finances to manage data for admins who can input employee data, employee shift schedules, 

requests, all reports, while finance can input employee salaries, recap salaries and salary bonuses. Employees. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, apalagi 

informasi di era sekarang sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Pun permasalahan yang harus kita hadapi akan 

semakin kompleks, dengan adanya kenyataan ini sebuah perusahaan harus menyelesaikan suatu permasalahan yang 

muncul pada era globalisasi sekarang sehingga perkembangan teknologi dan memberi informasi dengan cepat, 

akurat, efisien agar perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan yang maksimal. Maka dari itu sistem informasi 

merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi.  

Salah satu sistem informasi yang sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan yaitu  absensi karyawan. 

Informasi ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran karyawan dalam melakukan tugasnya 

dan juga dapat mengefisiensikan waktu yang dibutuhkan untuk proses absensi karyawan. Sistem absensi sendiri 

menyajikan data pegawai secara akurat, menghasilkan laporan yang diperlukan dan menyajikan kebutuhan 

informasi kepada manajemen. 

Absensi berarti tidak hadir, namun bisa dikatakan pula absensi merupakan ketidakhadiran atau kehadiran suatu 

objek dalam hal ini adalah orang, dimana orang tersebut terlibat dalam suatu organisasi yang mengharuskan adanya 

pemberitahuan tentang keadaan atau kehadiran atau ketidakhadirannya dalam ruang lingkup organisasi tersebut. 

Absensi sangat berpengaruh pada kinerja personal serta instansi dimana ia bekerja, yang dapat dijadikan 

pertimbangan terhadap tindak lanjut serta pembuatan keputusan bagi kelangsungan perkembangan instansi tersebut. 

Klinik Utama Mubarak merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Klinik ini melayani 

pemeriksaan dan konsultasi dokter umum, dokter spesialis, kebidanan, apotek dan lain-lain. Di klinik Utama 

Mubarak sistem absensi masih manual. Karena itu sulit untuk memaksimalkan sistem teknologi yang berkembang 

saat ini. Hal itu juga berpengaruh terhadap data gaji karyawan setiap bulannya dan tentu saja sangat tidak efisien. 

Hal ini terjadi karena pengelolaan data yang masih manual sehingga menyebabkan beberapa masalah, misalnya data 

hilang, penulisan yang kurang jelas, tertukar dengan dokumen lain ataupun terkena air sehingga membutuhkan 

waktu yang relatif lebih lama dalam proses peninjauannya.  

Berdasarkan masalah diatas maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah proses absensi karyawan. 

Untuk itu penulis memilih judul “Sistem Informasi Absensi, Bonus dan Gaji Karyawan berbasis Android 

Klinik Utama Mubarak”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Mengumpulkan data pada Klinik Utama Mubarak dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan 

pencatatan secara sistematik. Saat melakukan observasi bisa mengamati secara langsung cara pengolahan 

data yang sudah ada, sehingga mampu mengetahui secara jelas kondisi proses pengolahan dan mengamati 

data-data serta laporan-laporan yang diperlukan Klinik Utama Mubarak. 

2. Wawancara 

Penulisan mengumpulkan data-data dengan cara bertanya kepada Direktur dan staff yang dianggap 

mengerti terhadap data-data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data 

secara wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian, 

dengan wawancara data yang diolah akan lebih mendalam karena mampu menggali pemikiran atau 

pendapat secara detail. Dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti 

dalam berkomunikasi dengan responden. 

3. Literatur 

Penyusun memperoleh data dengan cara mendownload jurnal yang ada di internet kemudian 

mempelajarinya untuk mencari data yang diinginkan. Menurut A L A Glosary Of Library And Information 

Science (1983), Literature adalah bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktifitas baik secara 

intelektual maupun reaksi. 

Pengembangan Perangkat Lunak 
Pengembangan perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah satu model pengembangan software, 

dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air terjun. Dalam metode 

waterfall, setiap tahapan harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap 

pertama baru lanjut ke tahap selanjutnya. 



 

 
Gambar 1. Model Waterfall 

a. Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak 

yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. 

Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan dan juga 

membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang     disebut unit, yang terintegrasi 

dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 

d. Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah 

pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 

e. Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Selama kegiatan penelitian di Lapangan di Klinik Utama Mubarak, proses mendata yang dilakukan masih 

menggunakan Microsoft excel, data hanya disimpan di komputer yang ada diruang tata usaha yang dipakai bersama 

dengan staff lain serta dalam penyajian laporannya masih kurang efisien dan efektif. 

 
Gambar 2. Gambar Flowchart Sistem Yang Berjalan 



 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Usulan Sistem yang Baru 

Aplikasi yang di usulkan memiliki beberapa keunggulan dari sistem yang sedang berjalan. Sistem yang di 

usulkan telah memakai aplikasi yang lebih mudah dalam melakukan mendata absensi karyawan karena sudah 

tersedia aplikasi untuk menginput data tersebut sehingga penggunaannya sangat memudahkan staff. Staff yang 

bertugas tidak sulit lagi melakukan pembuatan laporan maupun pencarian data yang berkaitan dengan Absensi 

Karyawan Klinik Utama Mubarak yang sudah tersimpan di sistem. 

Gambaran Sistem Usulan  

Dalam perancangan sistem ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework 

Codeigniter, Android dan MySQL sebagai database untuk memudahkan pengelolaan data di Klinik Utama 

Mubarak khususnya bagian absensi karyawan serta meningkatkan efisiensi kerja berkenaan dengan data. Dengan 

menggunakan sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan data tenaga kependidikan. Sistem yang 

diusulkan ini memudahkan dan mempercepat dalam hal pembuatan laporan dan pencarian data yang diperlukan 

serta meningkatkan keamanan data sehingga dapat lebih terjamin. Berikut ini adalah Flowchart Sistem yang 

diusulkan atau baru: 

 
Gambar 3. Gambaran Sistem Usulan 

Rancangan Model Sistem 

Berdasarkan analisis sistem yang ada maka kemudian dirancang model sistem menggunakan UML (Unified 

Modelling Language) yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class 

Diagram. 

3.3.1 Use Case Diagram 

 Sistem Informasi Absensi, Bonus dan Gaji Karyawan Klinik Utama Mubarak  

 
Gambar 4. Use Case Diagram  



 

Activity Diagram 

a. Activity Diagram Login 

 
Gambar 5. Diagram Activity Login 

 

b. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 6. Diagram Activity Admin 

 

c. Activity Diagram Keuangan 

 
Gambar 7. Diagram Activity Keuangan 

 

Sequence Diagram 

 Sequence Diagram merupakan gambaran interaksi antar objek dalam sistem seperti pengguna dan tampilan 

berupa pengiriman serangkaian data antar objek. 

1. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 8. Sequence Diagram Login 

Sequence Diagram Login menggambarkan alur admin masuk ke dalam aplikasi untuk mengolah 

beranda, admin terlebih dahulu login dengan menginput username dan password dan mengklik tombol 

sign in dan akan di proses aplikasi apabila username dan password benar maka akan masuk ke halaman 

utama, sedangkan apabila salah akan maka akan gagal masuk atau keluar dari aplikasi. 



 

2. Sequence Diagram Karyawan 

 
Gambar 9.  Sequence Diagram Karyawan 

Sequence Diagram Karyawan menggambarkan alur karyawan menginput data, apabila ada data 

yang salah maka akan dihapus dan diperbaiki setelah konfirmasi. 

 

3. Sequence Diagram Jadwal Karyawan 

 
Gambar 10.  Sequence Diagram Jadwal Karyawan 

Sequence Diagram Jadwal Karyawan menggambarkan alur karyawan menginput jadwal dan apabila 

ada kesalahan akan diperbaiki atau dihapus. Dan apabila telah dikonfirmasi semua data sudah benar 

maka laporan akan di cetak. 

4. Sequence Diagram Permohonan 

 
Gambar 11. Sequence Diagram Permohonan 

Sequence Diagram Permohonan menggambarkan alur karyawan jika ingin mengajukan permohonan 

atau izin tidak masuk kerja, dengan menginput data oleh admin untuk kemudian dibuat laporan dan dicetak. 

 

5. Sequence Diagram Laporan Aplosan 

 
Gambar 12. Sequence Diagram Laporan Aplosan 

Sequence diagram laporan aplosan menggambarkan alur karyawan apabila terjadi pergantian shift 

dengan menginput data laporan aplosan  untuk kemudian dicetak. 

 

 



 

6. Sequence Diagram Laporan Harian 

 
Gambar 13. Sequence Diagram Laporan Harian 

Sequence Diagram Laporan Harian menggambarkan alur admin mengolah laporan harian dari data 

yang di input karyawan untuk kemudian dicetak. 

 

7. Sequence Diagram Laporan Jadwal Shift Karyawan 

 
Gambar 14. Sequence Diagram Laporan Jadwal Shift Karyawan 

Sequence diagram laporan jadwal shift karyawan menggambarkan alur admin menginput jadwal 

karyawan dan mengolahnya menjadi data untuk kemudian dicetak. 

 

8. Sequence Diagram Laporan Keterlambatan Masuk 

 
Gambar 15. Sequence Diagram Laporan Keterlambatan Masuk 

Sequence diagram laporan keterlambatan masuk menggambarkan alur admin mengolah data 

keterlambatan masuk dan kemudian dibuat laporan dan dicetak. 

9. Sequence Diagram Laporan Lembur 

 
Gambar 16. Sequence Diagram Laporan Lembur 

Sequence diagram laporan lembur menggambarkan alur karyawan yang bekerja lembur, admin 

mengolah data menjadi laporan dan untuk kemudian dicetak. 

 

 

 



 

10. Sequence Diagram Laporan Rekap Gaji 

 
Gambar 17. Sequence Diagram Laporan Rekap Gaji 

Sequence diagram laporan rekap gaji menggambarkan alur admin membuat rekapan gaji dan untuk 

kemudian dicetak. 

 

11. Sequence Diagram Laporan Shift Pagi 

 
Gambar 18. Sequence Diagram Laporan Shift Pagi 

Sequence diagram laporan shift pagi menggambarkan alur karyawan menginput data apabila masuk 

pagi dan untuk kemudian dicetak. 

 

12. Sequence Diagram Laporan Shift Sore 

 
Gambar 19. Sequence Diagram Laporan Shift Sore 

Sequence diagram laporan shift sore menggambarkan alur karyawan menginput data apabila masuk 

pagi dan untuk kemudian dicetak. 

 

13. Sequence Diagram Laporan Shift  Malam 

 
Gambar 20. Seqence Diagram Laporan Shift Malam 

Sequence diagram laporan shift malam menggambarkan alur karyawan menginput data apabila masuk 

pagi dan untuk kemudian dicetak. 

 

 



 

14. Sequence Diagram Gaji Pokok 

 
Gambar 21. Sequence Gaji Pokok 

Sequence gaji pokok menggambarkan alur keuangan menginput data gaji pokok dan kemudian kalua 

ada kesalahan di edit laporan. 

 

15. Sequence Diagram Bonus Gaji  

 
Gambar 22. Sequence Bonus Gaji 

Sequence Bonus Gaji menggamba rkan alur keuangan membuat laporan dari data yang diterima dari 

admin untuk bonus gaji karyawan dan kalau ada kesalahan maka bisa diedit. 

 

16. Sequence Diagram Logout 

 
Gambar 23. Sequence Logout 

Sequence Logout menggambarkan alur admin dan keuangan keluar atau logout dari aplikasi dengan 

mengklik tombol logout dan kembali ke halaman awal login. 

 

Class Diagram 

Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang 

terdapat diantara mereka. Class diagram aplikasi Sistem Informasi Absensi, Bonus dan Gaji Karyawan Klinik 

Utama Mubarak dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 24. Class Diagram 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil Antarmuka Masukan Sistem 

1. Login Admin dan Keuangan 

Tampilan menu login untuk admin dan keuangan memasukkan data Nama Pengguna dan Kata Sandi agar 

bisa membuka halaman utama dengan button Masuk yang ada di menu 

 
Gambar 25. Tampilan Menu Login   

 

2. Menu Utama Admin 

Tampilan menu utama admin dari aplikasi Absensi, Bonus dan Gaji Karyawan ini untuk melihat data-data 

seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 26. Tampilan Menu Utama Admin 

 

3. Menu Data Karyawan 

Tampilan menu data karyawan yaitu menampilkan data karyawan yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 27. Tampilan Menu Data Karyawan 

 



 

4. Menu Tambah Data Karyawan 

Halaman tambah data karyawan berfungsi untuk menambahkan data karyawan. 

 
Gambar 28. Tampilan Menu Tambah Data Karyawan 

 

5. Menu Edit Data Karyawan 

Halaman Edit data karyawan berfungsi untuk mengedit  data karyawan yang salah. 

 
Gambar 29. Tampilan Menu Edit Data Karyawan 

 

6. Menu Jadwal Shift Karyawan 

Halaman Jadwal Shift Karyawan berfungsi untuk mengetahui shift kerja. 

 
Gambar 30. Tampilan Menu Jadwal Shift Karyawan 

 

7. Menu Permohonan 

Halaman Permohonan berfungsi untuk mengajukan permohonan cuti atau izin. 

 
Gambar 31. Tampilan Menu Permohonan 

 

 



 

8. Menu Tambah Permohonan 

Halaman tambah permohonan berfungsi untuk menambahkan permohonan. 

 
Gambar 32. Tampilan Menu Tambah Permohonan 

 

9. Menu Edit Permohonan 

Halaman Edit permohonan berfungsi untuk mengedit permohonan yang datanya salah. 

 
Gambar 33. Tampilan Menu Edit Permohonan 

 

10. Menu Utama Keuangan 

Tampilan menu utama keuangan dari aplikasi Absensi, Bonus dan Gaji Karyawan ini untuk melihat data-

data seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 34. Tampilan Menu Utama Keuangan 

 

11. Menu Data Gaji Pokok 

Tampilan menu data gaji karyawan yaitu menampilkan data gaji karyawan yang dilakukan oleh keuangan. 

 
Gambar 35. Tampilan Menu Gaji Pokok 

 



 

12. Menu Edit Gaji Pokok 

Halaman Edit gaji pokok berfungsi untuk mengedit gaji pokok yang datanya salah. 

 
Gambar 36. Tampilan Menu Edit Gaji Pokok 

 

13. Menu Rekap Gaji 

Tampilan menu rekap gaji  yaitu menampilkan data rekap gaji yang dilakukan oleh keuangan. 

 
Gambar 37. Tampilan Menu Rekap Gaji 

 

14. Menu Bonus Gaji 

Tampilan menu bonus gaji karyawan yaitu menampilkan bonus gaji karyawan yang dilakukan oleh 

keuangan. 

 
Gambar 38. Tampilan Menu Bonus Gaji 

 

15. Menu Edit Bonus Gaji 

Halaman edit bonus gaji berfungsi untuk mengedit bonus gaji  yang datanya salah. 

 
Gambar 39.Tampilan Menu Edit Bonus Gaji 

 



 

16. Menu Utama Absensi 

Tampilan menu utama absensi ini untuk melihat data-data seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 40. Tampilan Menu Absensi 

 

17. Menu Absensi 

halaman utama ini berfungsi sebagai menu utama untuk mengakses Absensi karyawan. 

 
Gambar 41. Tampilan Absensi 

 

Hasil Tampilan Keluaran Aplikasi 

1. Laporan Aplosan 

Laporan Aplosan berisi informasi pergantian shift Karyawan setiap hari, bulan dan tahun.  

 
Gambar 42. Tampilan Laporan Aplosan 

 

 



 

2. Laporan Harian 

Rancangan Laporan Harian memberitahukan tanggung jawab tugas atau kegiatan setiap hari, bulan dan 

tahun. 

 
Gambar 43. Tampilan Laporan Harian 

 

3. Laporan Jadwal Shift Karyawan 

Rancangan Laporan Jadwal Shift Karyawan mengetahui jadwal karyawan setiap hari, bulan dan tahun.  

 
Gambar 44. Tampilan Laporan Jadwal Shift Karyawan 

 

4. Laporan Keterlambatan Masuk 

Laporan Keterlambatan masuk mengetahui karyawan yang terlambat masuk kerja setiap hari. 

 
Gambar 45. Tampilan Laporan Keterlambatan Masuk 

 

5. Laporan Lembur 

Laporan Lembur yaitu waktu tambahan kerja karyawan yang melebihi 6 jam sehari. 

 
Gambar 46. Tampilan Laporan Lembur 

 



 

6. Laporan Rekap Gaji 

Laporan Rekap Gaji yaitu data yang berisi ringkasan gaji setiap bulan. 

 
Gambar 47. Tampilan Laporan Rekap Gaji 

 

7. Laporan Permohonan 

Laporan Permohonan untuk mengajukan permohonan atau izin tidak masuk kerja setiap bulan atau tahun. 

 
Gambar 48. Tampilan Laporan Permohonan 

 

8. Laporan Shift Pagi 

Laporan Shift Pagi yaitu karyawan menginput data apabila masuk pagi. 

 
Gambar 49. Tampilan Laporan Shift Pagi 

 

9. Laporan Shift Sore 

Laporan Shift Sore yaitu karyawan menginput data apabila masuk sore. 

 
Gambar 50. Tampilan Laporan Shift Sore 

 

 



 

10. Laporan Shift Malam 

Laporan Shift Malam yaitu karyawan menginput data apabila masuk Malam. 

 
Gambar 51. Tampilan Laporan Shift Malam  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta implementasi yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan terhadap pembuatan aplikasi berbasis web “Aplikasi Absensi, Bonus, dan Gaji karyawan Klinik 

Utama Mubarak berbasis Android”. 

1. Aplikasi absensi, bonus dan gaji karyawan berbasis android dan website ini segala kendala dan tidak 

keakuratan dalam laporan absensi karyawan dapat diatasi serta penyimpanan data-data lebih cepat, akurat 

dan efisien. 

2. Aplikasi ini dapat memudahkan admin dan bagian keuangan dalam menyusun laporan setiap akhir bulan 

untuk menentukan besaran gaji karyawan. 

3. Dengan adanya aplikasi ini maka keseluruhan proses menual dalam melakukan absensi oleh karyawan 

dapat menjadi lebih cepat dan efisien waktu serta biaya. 

Saran 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan dapat diambil beberapa inti dari saran dalam penelitian ini, agar aplikasi 

absensi, bonus dan gaji karyawan ini berjalan dengan baik dalam penggunaan serta pengembangannya, maka hal-

hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini disadari masih jauh dari kesempurnaan, karena data yang diolah hanya sebagian kecil dari 

seluruh data tentang absensi karyawan di Klinik Utama Mubarak dan sistem ini juga diharapakan dapat 

dipergunakan secara optimal sesuai dengan fungsiya. 

2. Aplikasi ini membutuhkan pemeliharaan agar perfomanya selalu dalam kondisi baik dan mencegah 

terjadinya eror. 

3. Aplikasi ini masih bisa dikembangkan lagi untuk memudahkan karyawan dengan menambahkan fitur 

absen melalui HP masing-masing karyawan. 
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