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ABSTRAK 

 

Sistem Informasi Karyawan merupakan sistem terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, 

tata kerja, sumber daya manusia, dan teknologi komputer untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan 

akurat dalam rangka mendukung kegiatan administrasi Karyawan.  

Penyimpanan Karyawan merupakan hal yang pokok dalam masalah karyawan terutama dalam mencari atau 

merubah data karyawan untuk kemudian di rubah sesuai dengan kebututhan,  

Aplikasi Pengolahan Data Karyawan Dan Jadwal Kegiatan ini dibuat menggunakan  metode waterfall, 

dimana teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengolahan Data Karyawan Dan 

Jadwal Kegiatan Workshop, Training Pada  PT. Trakindo Utama Banjarmasin Berbasis Web, akan membantu 

pekerjaan pegawai yang ada di bagian Human Resource Departmen (HRD) menjadi lebih efisien. Sistem yang 

dibuat sudah sesuai dengan PT. Trakindo Utama Banjarmasin, dan sistem ini telah diuji dengan mengunakan teknik 

pengujian Black Box. 

 

Kata Kunci: Aplikasi; Pengolahan; Karyawan; Workshop; Training. 

 

 

ABSTRACT 

 

Employee Information System is an integrated system, which includes employee data collection, data 

processing, work procedures, human resources, and computer technology to produce fast, complete and accurate 

information to support employee administrative activities. 

Employee retention is the main thing in employee problems, especially in finding or changing employee data 

to be changed according to their needs. 

Employee Data Processing Applications and Activity Schedules are made using the waterfall method, where 

the data collection techniques used include observation, interviews, and literature study. 

Based on the results and discussion, it can be concluded that Employee Data Processing and Training 

Workshop Activities Schedule at PT. Trakindo Utama Banjarmasin web-based, will help employees work in the 

Human Resources Department (HRD) to be more efficient. The system made is in accordance with PT. Trakindo 

Utama Banjarmasin, and this system has been tested using the Black Box testing technique. 
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PENDAHULUAN 

PT. Trakindo Utama adalah perusahaan penyalur (dealer) resmi alat-alat berat produk Caterpillar, sebuah 

perusahaan produsen alat berat terkemuka di dunia asal Amerika, cakupannya meliputi industri pertambangan, 

minyak dan gas bumi, konstruksi, kehutanan dan pertanian, serta power system. di samping itu sebagai dealer satu-

satunya di Indonesia (di samping produk alat berat lain seperti Bitelli, Olimpian, dll). PTTU juga menyediakan jasa 

service yang komprehensif baik maintance, layanan purna jual, jaminan ketersediaan komponen dan penjualan 

komponen original Caterpillar. produknya meliputi dozers, excavators, whell/track loader, off-highway trucks, 

articulated truck, graders, scrafers, compactors, industrial engines, dan generator sets. PTTU atau yang biasa 

disebut dengan PT. Trakindo Utama didirikan pada tanggal 23 Desember 1970 oleh Ahmad Hadiat Kismet Hamami 

dengan Head Office di Jl.Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada 13 April 1971 dan Cabang 

Banjarmasin di Jl. A.Yani KM 16, Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, secara resmi PTTU ditunjuk sebagai 

dealer resmi Caterpillar di Indonesia. Cabang Banjarmasin memiliki 500 lebih pegawai dan 30 pemagang setiap 

bulannya. Dalam perjalanan bisnisnya, kini PTTU berkembang pesat dengan dukungan lebih dari 60 cabang dan 

13.000 karyawan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan tetapi untuk pengelolaan data dibagian karyawan pada 

perusahaan tersebut masih dilakukan secara semi manual atau masih menggunakan Microsoft Excel serta masih 

belum terkomputerisasi dengan baik, yang mana dalam segi proses pencarian, keamanan, dan validasi data kurang 

efektif.  

Menurut Mochamad Hanafi (2018), Sistem manajemen kepegawaian yang belum mampu mendorong 

peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai tanggung jawab dan beban kerja 

pegawai. Kekurangan pada penelitian ini Administrasi kepegawaian pada SMK belum dilaksanakan sepenuhnya 

secara maksimal walaupun dalam ketentuannya sudah tercantum. Untuk penarikan tenaga kerja serta seleksi 

pegawai masih bergantung kepada pemerintah provinsi. 

Menurut Noval Rizky Razab, Agung purwanto (2019), Pada saat ini sistem pengolahan data pada Hotel 

Mutiara Sampit masih mencatat di buka-buku seperti buku tamu, buku presensi pegawai.Dalam proses penggajian 

juga masih menghitung manual berdasarkan presensi dari karyawan nya yang ada di buku sehingga memakan waktu 

yang lama dalam menentukan gaji nya apalagi bisa terjadi kesalahan hitung presensi. Dalam pembuatan laporan-

laporan keuangan juga masih menggunakan catatan-catatan manual sehingga untuk proses pembuatan laporan 

keuangan maupun laporan akuntansinya memakan waktu yang cukup lama dan sering terjadinya kesalahan 

penulisan karena karyawan di tuntut untuk melayani tamu sambil membuat laporan. Kekurangan pada penelitian ini 

Tidak memiliki laporan penyusutan gedung sehingga sulit untuk mengelola ketika ada kerusakan atau kebutuhan 

mendadak bagi hotel tersebut. 

Sedangkan menurut Mohammad Reza Fahlevi (2017),  Sistem informasi kepegawaian di SDN BINAKARYA 

1 masih mengalami beberapa kendala, seperti dalam hal pengolahan data KGB, Kenaikan pangkat, kepensiunan 

serta penilaian pegawai. Oleh sebab itu, maka dikembangkanlah sistem informasi kepegawaian tersebut dengan 

tujuan untuk membantu proses pengajuan pensiun, KGB, kenaikan pangkat, penilaian pegawai sehingga dapat 

mempercepat pekerjaan. Kekurangan pada penelitian ini Situs web ini tidak dilengkapi dengan penambahan fitur 

baru seperti pada link hubungi kami bisa auto email. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat suatu penelitan dengan judul “APLIKASI PENGOLAHAN 

DATA KARYAWAN DAN JADWAL KEGIATAN WORKSHOP, TRAINING PADA PT. TRAKINDO 

UTAMA BANJARMASIN”. 
 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

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

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak 

terkait yang berada di tempat penelitian mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan. 

Dalam hal ini dilakukannya diskusi dengan karyawan PT. Trakindo Utama Banjarmasin. 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk mengetahui 

proses kerja yang terjadi di PT. Trakindo Utama Banjarmasin secara langsung terhadap objek-objek studi 

yang menjadi pokok permasalahan. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 

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, situsdi 

internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

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 meloncat ketahap berikutnya, harus 

menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 



 

 

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar 1. Waterfall Model 

 

1. Requirement Gathering and Analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 

kemudian diananlisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 

Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan kedalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik 

secara unit. 

4. Integration and Testing 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (sistem testing) 

5. Deployment of System 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem yang Lama 

Sistem yang berjalan di PT. Trakindo Utama adalah dalam hal penginputan data-datanya masih menggunakan 

cara manual yaitu dengan microsoft office dan masih belum terkomputerisasi dengan baik dikarenakan tertumpuk 

dengan file yang lain sehingga sering kehilangan data maupun dokumen. Dengan cara ini dirasa kurang efektif dan 

efisien karena mempunyai keterbatasan lambat dalam pencarian data, yang menjadi hambatan adalah masih belum 

dimungkinkannya pengolahan data secara bersama-sama dalam sebuah database yang terpadu. 

 
Gambar 2. Flowmap  Yang Sedang Berjalan 

 

Alur sistem yang sedang berjalan saat ini pada PT. Trakindo Utama Banjarmasin dapat dilihat pada flowchart 

dibawah ini : 

1. HRD mendata karyawan, jadwal kegiatan, pemagangan dan rental. 

2. HRD mengelola karyawan, jadwal kegiatan, pemagangan dan rental. 

3. Data diproses dan dipilah 

4. Laporan hasil proses data diberikan kepada HRD Manager. 



 

 

Usulan sistem Baru 

 
Gambar 3. Flowmap Usulan Sistem Baru 

Alur usulan sistem pada PT. Trakindo Utama Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

1. Admin masuk halaman login. 

2. Ketika login username dan password akan diperiksa benar atau salah. 

3. Jika username dan password salah akan dikembalikan kehalaman login. 

4. Namun bila username dan password benar akan masuk kehalaman awal sistem. 

5. Sistem akan menampilkan data yang di pilih admin. 

6. Saat admin selesai meinput data, sismtem akan menyimpan data yang telah simpan dan menampilkan data 

yang telah terinput. 

7. Admin bisa mencetak data yang telah tersimpan untuk menjadi laporan. 

8. Apa bila telah selasai admin bisa logout dari sistem dan data tersimpan dengan aman. 

 

Rancangan Model Sistem 

Usecase Diagram 

Usecase Diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem yang akan 

dibuat. Berikut usecase diagram dari sistem yang akan dibuat. 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja (workflow) atau aktivitas dari suatu 

sistem. Berikut activity diagram dari sistem yang akan dibuat. 

1. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 5. Activity Diagram Admin 

 

2. Activity Diagram HRD Manager 

 
Gambar 6. Activity Diagram HRD Manager 

Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah gambaran interaksi antar objek dalam sebuah sistem, berupa pengiriman 

serangkaian data antar objek. Berikut sequence diagram dari sistem yang akan dibuat. 

1. Sequence Diagram Admin 

 
Gambar 7. Sequence Diagram Admin 



 

 

 

2. Sequence Diagram HRD Manager 

 
Gambar 8. Sequence Diagram HRD Manager 

 

Class Diagram 

 
Gambar 9. Class Diagram 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login Admin 

Form Login adalah halaman yang pertama muncul setelah membuka aplikasi, dari sini akan diperiksa 

apakah yang login adalah admin atau HRD, dan selanjutnya akan diarahkan pada menu yang sesuai.  

 
Gambar 10. Tampilan Login Admin 



 

 

2. Tampilan Menu Utama Admin 

Form Utama ini adalah tampilan yang muncul setelah admin login, terdapat sub-sub menu untuk menuju 

halaman yang diinginkan. 

 
Gambar 11. Tampilan Menu Utama Admin 

 

3. Tampilan Form Karyawan  

Halaman data karyawan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data karyawan pada 

database. 

 
Gambar 12. Tampilan Form Karyawan 

 

4. Tampilan Form Tambah Data Karyawan 

Halaman tambah data karyawan adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isisan kolom terkait,         1 tombol simpan data, dan kembali ke halaman data 

karyawan. 

 
Gambar 13. Tampilan Form Tambah data karyawan 

 

5. Tampilan Form Dokumen PR (purchase request) 

Halaman data Dokumen PR adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pada database. 

 
Gambar 14. Tampilan Form Dokumen PR (purchase request) 



 

 

6. Tampilan Form Tambah Data Dokumen PR (purchase request) 

Halaman tambah data dokumen PR adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait,           1 tombol simpan data dan kembali ke halaman data 

dokumen PR. 

 
Gambar 15. Tampilan Form Tambah Data Dokumen PR (purchase request) 

 

7. Tampilan Form Cuti 

Merupakan form yang berfungsi untuk menampilkan data  Cuti 

 
Gambar 16. Tampilan Form Cuti 

 

8. Tampilan Form Tambah Data Cuti 

Halaman tambah data cuti adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data cuti. 

 
Gambar 17. Tampilan Form Tambah Data Cuti 

 

9. Tampilan Form Jadwal safety Talk 

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data Jadwal Safety talk. 

 
Gambar 18. Tampilan Form Jadwal Safety Talk 



 

 

10. Tampilan Form Tambah Jadwal safety Talk 

Halaman tambah jadwal safety talk adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data Jadwal safety 

talk. 

 
Gambar 19. Tampilan Form Tambah Jadwal Safety Talk 

 

11. Tampilan Form Jadwal Training 

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data Jadwal Training 

 
Gambar 20. Tampilan Form Jadwal Training 

 

12. Tampilan form Tambah Jadwal Training 

Halaman tambah jadwal training adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data Jadwal training. 

 
Gambar 21. Tampilan Form tambah Jadwal Training 

 

13. Tampilan Form Jadwal Workshop  

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data Jadwal workshop. 

 
Gambar 22. Tampilan Form Jadwal Workshop 



 

 

14. Tampilan Form Tambah Jadwal Workshop 

Halaman tambah jadwal Workshop adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data Jadwal 

workshop. 

 
Gambar 23. Tampilan Form tambah Jadwal Workshop 

 

15. Tampilan Form Data Magang 

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data magang 

 
Gambar 24. Tampilan Form Data Magang 

 

16. Tampilan Form Tambah Data Magang 

Halaman tambah data magang adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data magang. 

 
Gambar 25. Tampilan Form Tambah Data Magang 

 

17. Tampilan Form Uang Saku Magang 

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data uang saku magang. 

 
Gambar 26. Tampilan Form Uang Saku Magang 



 

 

 

18. Tampilan Form Tambah Data Uang Saku Magang 

Halaman tambah data uang saku magang adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada 

database, didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data uang 

saku magang. 

 
Gambar 27. Tampilan Form Tambah data Uang Saku Magang 

 

19. Tampilan Form Rental 

Merupakan form yang berfungsi menampilkan data rental. 

 
Gambar 28. Tampilan Form Rental 

 

20. Tampilan Form Tambah Data Rental 

Halaman tambah data rental adalah halaman yang digunakan untuk menambah data pada database, 

didalamnya terdapat isian kolom terkait, tombol simpan data dan kembali ke halaman data rental. 

 
Gambar 29. Tampilan Form Tambah Data Rental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Karyawan 

 
Gambar 30. Tampilan Laporan Karyawan 

 

2. Tampilan Laporan Dokumen PR (purchase request) 

 
Gambar 31.Tampilan Laporan Dokumen PR (purchase request) 

 

 



 

 

3. Tampilan Laporan Cuti 

 
Gambar 32. Tampilan Laporan Cuti 

 

4. Tampilan Laporan Lembur 

 
Gambar 33. Tampilan Laporan Lembur 

 

5. Tampilan Laporan Jadwal Safety Talk 

 
Gambar 34. Tampilan Laporan Jadwal Safety Talk 



 

 

 

6. Tampilan Laporan Jadwal Training 

 
Gambar 35. Tampilan Laporan jadwal Training 

 

7. Tampilan Laporan Jadwal Workshop 

 
Gambar 36. Tampilan Laporan Jadwal Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Tampilan Laporan Peserta Magang 

 
Gambar 37. Tampilan Laporan Peserta Magang 

 

9. Tampilan Laporan Uang Saku Magang 

 
Gambar 38. Tampilan Laporan Uang Saku Magang 

 

 

 



 

 

10. Tampilan Laporan Rental 

 
Gambar 39. Tampilan Laporan Rental 

 

11. Tampilan Surat Cuti 

 
Gambar 40. Tampilan Surat Cuti 

 

12. Tampilan Surat Lembur 

 
Gambar 41. Tampilan Surat Lembur 

 

 



 

 

13. Tampilan Surat Jadwal Safety Talk 

 
Gambar 42. Tampilan Surat Jadwal Safety Talk 

  

14. Tampilan Surat Jadwal Training 

 
Gambar 43. Tampilan Surat Training 

 

15. Tampilan Surat Jadwal Workshop 

 
Gambar 44. Tampilan Surat Jadwal Workshop 



 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi Pengolahan Data Karyawan Dan 

Jadwal Kegiatan Workshop, Training Pada PT. Trakindo Utama Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Mempermudah pembuatan dan pencarian data karyawan, cuti, lembur,rental, data pemagang maupun 

jadwal kegiatan training dan workshop. 

2. Mempermudah petugas dalam mengelola data yang akan tersimpan dengan baik dalam database secara 

komputerisasi dan mempercepat proses pencarian data-data lama apabila diperlukan 

3. Memudahkan petugas dalam pembuatan laporan/report seperti laporan data karyawan, laporan cuti, laporan 

lembur,laporan rental, laporan data pemagang maupun laporan jadwal kegiatan training dan laporan 

workshop. 

Saran 

Pada Aplikasi terhadap Aplikasi Pengolahan Data Karyawan Dan Jadwal Kegiatan Workshop, Training Pada 

PT. Trakindo Utama Banjarmasin masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan. Sehingga 

saran-saran yang diberikan dapat digunakan sebagai referensi untukpenelitian selanjutnya atau pengembangan 

penelitian, yaitu: 

1. Diperlukan program yang lebih bagus lagi dengan fitur yang lebih lengkap, karena fitur yang ada di 

aplikasi ini masih sederhana. 

2. Perlu adanya pengembangan keamanan sistem menjadi lebih baik lagi agar keamanan data lebih terjaga. 

3. Diharapkan pembuatan aplikasi nantinya berbasis mobile (Android) agar lebih praktis dan memudahkan 

dalam proses pengolahan data. 
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