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ABSTRAK 

 

Teknologi informasi yang semakin lama semakin berkembang itu juga berdampak pada proses dalam lingkup 

ruang kerja dimana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta mampu memberikan informasi yang 

diperlukan dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan mengubah sistem yang sifatnya manual menjadi 

terkomputerisasi. Dimana sistem ini dapat mengatasi kendala yang diakibatkan oleh proses manual, sehingga 

dalam memperoleh informasi yang diperlukan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. 

Divisi staff gudang PT. Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin yang terdiri dari 40 orang berstatus kontrak, 

8 orang berstatus tetap dan 15 orang berstatus harian lepas sangatlah membutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

mengelola data para karyawannya. Saat ini pengolahan data karyawan pada PT. Cipta Krida Bahari Cabang 

Banjarmasin masih menggunakan sistem manual baik pada saat pengajuan cuti, kinerja dan penggajian 

membutuhkan waktu yang lama dan permasalahan yang sering timbul adalah penyimpanan data masih dalam 

berbentuk arsip yang disimpan dalam sebuah kardus dan tidak beraturan, sehingga  membutuhkan ketelitian tinggi 

dan memakan waktu yang cukup lama untuk mencari data yang diinginkan serta dapat menyebabkan hilangnya 

arsip yang telah disimpan. Maka dari itu sangat diperlukan aplikasi yang nantinya dapat memberikan informasi 

keseluruhan karyawan lebih infovatif dan update. 

Hasil dari perancangan aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang 

Banjarmasin dapat memudahkan admin dalam penginputan data, pencarian data, dan validasi data, tanpa 

meginput manual lagi sehingga data akan lebih valid dan dapat mengurangi kesalahan. Serta dari segi laporan 

bisa langsung otomatis hanya memfilter data yang diinginkan maka laporan akan tercetak. Begitu pula hal nya 

dengan karyawan akan memudahkan dalam membuat pengajuan cuti. 

Dalam membangun aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang digunakan untuk membuat 

halaman web yang dinamis. Selain itu, MySQL juga dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini. MySQL digunakan 

sebagai database server yang berguna menyimpan seluruh data yang telah diinputkan oleh user. 
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ABSTRACT 

 

Information technology that is increasingly developing also has an impact on processes within the scope of 

work that increase work effectiveness and efficiency and is able to provide the necessary information by utilizing 

technology, namely by changing the system from manual to computerized. Where this system can overcome the 

constraints caused by manual processes, so that obtaining the necessary information no longer takes a long time. 

The warehouse staff division of PT. Cipta Krida Bahari Banjarmasin Branch which consists of 40 people with 

contract status, 8 people with permanent status and 15 people with daily status really need an application that can 

manage employee data. Currently processing employee data at PT. Cipta Krida Bahari Banjarmasin Branch still 

uses a manual system both when applying for leave, performance and payroll which takes a long time and the 

problem that often arises is that data storage is still in the form of archives stored in cartons and is irregular, so it 

requires high accuracy and takes time long enough to find the desired data and can cause the loss of stored files. 

Therefore, an application that is able to provide more innovative and up-to-date employee information is needed. 

The results of designing employee performance and payroll applications at PT Cipta Krida Bahari 

Banjarmasin Branch can make it easier for admins to input data, search data, and validate data, without manual 

input anymore so that the data will be more valid and can reduce errors. And in the case of reports, you can 

automatically filter only the data you want, so that the reports will be printed. Likewise, employees will make it 

easier to make requests for leave. 

In building this application using the PHP programming language which is used to create dynamic web pages. 

In addition, MySQL is also needed in making this system. MySQL is used as a database server which is useful for 

storing all data entered by the user. 
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PENDAHULUAN 

Zaman sekarang teknologi informasi telah menjadi akar bagi seluruh sektor kehidupan manusia sehingga 

dengan adanya perkembangan komputer yang sangat pesat dapat membuat pengolahan informasi menjadi cepat dan 

lebih efisien, dan secara umum teknologi informasi adalah informasi umum yang menjelaskan tentang sebuah 

teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, membuat serta menginformasikan sebuah informasi.  

Teknologi informasi yang semakin lama semakin berkembang itu juga berdampak pada proses dalam lingkup 

ruang kerja dimana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta mampu memberikan informasi yang 

diperlukan dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan mengubah sistem yang sifatnya manual menjadi 

terkomputerisasi. Dimana sistem ini dapat mengatasi kendala yang diakibatkan oleh proses manual, sehingga dalam 

memperoleh informasi yang diperlukan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. 

Kepegawaian merupakan sebuah subjek penting bagi kelangsungan sebuah organisasi. Manusia memiliki 

kemampuan untuk menggerakan semua sumber daya yang ada jika dibantu dengan sebuah teknologi yang memadai. 

Maka dari itu sebuah aplikasi yang menunjang untuk mengolah sumber daya manusia disebuah organisasi sangat 

diperluk.Pada 9 Mei 1997, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics Group) didirikan sebagai badan usaha pendukung 

layanan logistik dan transportasi terintegrasi PT ABM Investama Tbk yang berkomitmen untuk memberikan 

kemudahan kepada para pelaku usaha di Indonesia dalam mengirimkan barang dan jasa mereka ke tempat yang 

dibutuhkan. CKB Logistics beroperasi bersamaan dengan munculnya perdagangan bebas di Indonesia. 

Divisi staff gudang PT. Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin yang terdiri dari 40 orang berstatus kontrak, 

8 orang berstatus tetap dan 15 orang berstatus harian lepas sangatlah membutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

mengelola data para karyawannya. Saat ini pengolahan data karyawan pada PT. Cipta Krida Bahari Cabang 

Banjarmasin masih menggunakan sistem manual baik pada saat pengajuan cuti, kinerja dan penggajian 

membutuhkan waktu yang lama dan permasalahan yang sering timbul adalah penyimpanan data masih dalam 

berbentuk arsip yang disimpan dalam sebuah kardus dan tidak beraturan, sehingga  membutuhkan ketelitian tinggi 

dan memakan waktu yang cukup lama untuk mencari data yang diinginkan serta dapat menyebabkan hilangnya 

arsip yang telah disimpan. Maka dari itu sangat diperlukan aplikasi yang nantinya dapat memberikan informasi 

keseluruhan karyawan lebih infovatif dan update. 

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan suatu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan kegiatan pengelolaan, pembuatan laporan, pengolahan data karyawan, kinerja dan penggajian. Oleh 

karena itu mendorong penulis membuat aplikasi yang berjudul “Aplikasi Kinerja Dan Penggajian Karyawan 

Pada PT Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin” 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka 

diperlukan teknik untuk mengumpulkan sumber data dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau 

peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara yakni suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Gorys Keraf, 2001) 

c. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesi, 

disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. 

Metode Pengembangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Waterfall, dimana metode ini merupakan model 

pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni : 

1. Engineering system and modeling 

Tahap pertama ini ditujukan untuk mencari kebutuhan user akan sebuah aplikasi yang akan membantu 

programmer dalam membuat model-model yang nantinya akan dipergunakan dalam mengembangkan 

sebuah aplikasi. 

2. Software requirement analysis 

Tahap kedua ini berhubungan dengan spesifikasi dari software atau aplikasi yang nantinya akan dibuat, 

mulai dari user interface, kebutuhan aplikasi dll. 

3. Design 

Tahap ketiga merupakan sebuah tahap dimana para programmer dan juga pengembang aplikasi 

mengembangkan dan membuat cetak biru atau blueprint dari aplikasi yang akan dibuat. 

4. Coding 

Tahap keempat yakni tahap coding merupakan tahap pengkodean yang mungkin merupakan tahap paling 

rumit, karena pada tahap coding ini seorang programmer harus mampu menterjemahkan cetak biru yang 

sudah dibuat pada tahap design ke dalam aplikasi. 

5. Testing/Verification 

Tahap kelima, dimana aplikasi yang sudah selesai dibuat dalam proses coding ini akan diujikan. 

 



 

 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibuat atau dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Use Case Diagram 

Use Case untuk aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Use Case Diagram 

Diagram Use Case ini menggambarkan alur penggunaan aplikasi oleh admin dan karyawan. Admin login 

terlebih dahulu jika berhasil sistem akan mengarahkan masuk ke menu admin demikian pula dengan karyawan login 

terlebih dahulu jika berhasil sistem akan mengarahkan ke menu karyawan. Use Case disini menjelaskan fungsi apa 

saja yang bisa digunakan oleh admin, dimana admin bisa menggunakan semua fungsi yang ada di aplikasi, 

sedangkan karyawan hanya dapat melakukan pengajuan cuti. 

 

Activity Diagram 
Activity diagram ini menjelaskan admin apabila ingin masuk aplikasi harus login terlebih dahulu dan aplikasi 

akan mengecek apakah username dan password sudah benar, jika tidak maka akan kembali ke form login dan jika 

iya maka admin akan mendapatkan hak akses dalam menggunakan aplikasi, begitu pula halnya dengan karyawan. 

Activity diagram untuk kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin 

sebagai berikut: 

1. Activity Diagram Login Admin 

 

 

Gambar 2. Activity Diagram Login Admin 

 

2. Activity diagram Menu Admin 

 

Gambar 3. Activity Diagram Menu Admin 

 



 

 

3. Activity Diagram Data Karyawan 

 

 
Gambar 4. Activity Diagram Data Karyawan 

 

4. Activity Diagram Data Karyawan Training 

 

 
Gambar 5. Activity Diagram Data Karyawan Training 

 

5. Activity Diagram Data Karyawan Berhenti 

 
Gambar 6. Activity Diagram Data Karyawan Berhenti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Activity Diagram Data Tugas 

 
Gambar 7. Activity Diagram Data Tugas 

7. Activity diagram admin Data Gajih & Tunjangan 

 
Gambar 8. Activity Diagram Admin Data Gajih & Tunjangan 

 

8. Activity Diagram admin Data Lembur Hari Kerja 

 
Gambar 9. Activity Diagram Admin Data Lembur Hari Kerja 

 

 

 

 



 

 

7. Activity Diagram Data Pencapaian 

 
Gambar 10. Activity Diagram Data Pencapaian 

 

8. Activity Diagram Data Outsourcing 

 
Gambar 11. Activity Diagram Data Outsourcing 

 

9. Activity Diagram Data Cuti 

 

 
Gambar 12. Activity Diagram Data Cuti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Activity Diagram Login Karyawan 

 

 
Gambar 13. Activity Diagram Login Karyawan 

 

11. Activity Diagram Menu Karyawan 

 

 
Gambar 14. Activity Diagram Menu Karyawan 

 

12. Activity Diagram Data Pengajuan Cuti 

 
Gambar 15. Activity Diagram Data Pengajuan Cuti 



 

 

Sequence Diagram 

Sequence diagram untuk aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang 

Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

1. Squence diagram login admin 

 
Gambar 16. Squence diagram login admin 

 

2. Squence diagram data karyawan 

 
Gambar 17. quence diagram data karyawan 

 

3. Diagram sequence karyawan training 

 
Gambar 18. sequence karyawan training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Diagram sequence karyawan berhenti 

 
Gambar 19. sequence karyawan berhenti 

 

5. Diagram sequence data tugas 

 
Gambar 20. sequence data tugas 

 

6. Diagram sequence data gajih & tunjangan 

 
Gambar 21. sequence data gajih & tunjangan 

 

7. Diagram sequence data lembur hari kerja 

 
Gambar 22. sequence data lembur hari kerja 

 



 

 

8. Diagram sequence data pencapaian 

 
Gambar 23. sequence data pencapaian 

 

9. Diagram sequence data outsourcing 

 
Gambar 24. sequence data outsourcing 

 

10. Diagram sequence data cuti 

 
Gambar 25. sequence data cuti 

 

Class Diagram 

 
Gambar 26. Class Diagram 

 



 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan login aplikasi 

Tampilan login aplikasi adalah tampilan form login bagi admin atau karyawan, tampilan tersebut seperti 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 27. Tampilan Login 

2. Tampilan Home Admin 

Tampilan home admin adalah tampilan halaman utama admin setelah masuk aplikasi 

 

 
Gambar 28. Tampilan Home Admin 

 

3. Tampilan Data Karyawan 

Tampilan data karyawan adalah tampilan data-data karyawan, tampilan tersebut seperti gambar dibawah 

ini : 

 
Gambar 29. Tampilan Data Karyawan 

 

 

 



 

 

4. Tampilan Data Karyawan Training 

Tampilan data karyawan training adalah tampilan data-data karyawan yang sedang dalam masa training, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 30. Tampilan Data Karyawan Training 

 

5. Tampilan Data Karyawan Berhenti 

Tampilan data karyawan berhenti adalah tampilan data-data karyawan yang telah berhenti bekerja, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 31. Tampilan Data Karyawan Berhenti 

 

6. Tampilan Data Tugas Karyawan 

Tampilan data tugas karyawan adalah tampilan data-data karyawan yang diberikan tugas, tampilan tersebut 

seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 32. Tampilan Data Tugas Karyawan 

 

 

 



 

 

7. Tampilan Data Gajih & Tunjangan Karyawan 

 Tampilan data gajih & tunjangan karyawan adalah tampilan data-data gajih & tunjangan karyawan, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 33. Tampilan Data Gajih & Tunjangan 

 

8. Tampilan Data Lembur Hari Kerja 

Tampilan data lembur hari kerja adalah tampilan data-data karyawan yang ditugaskan untuk lembur pada 

hari kerja, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 34. Tampilan Data Lembur Hari Kerja 

 

9. Tampilan Data Pencapaian Karyawan 

Tampilan data pencapaian karyawan adalah tampilan data-data karyawan yang telah berhasil melakukan 

suatu pencapaian prestasi, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 35. Tampilan Data Pencapaian Karyawan 

 

 



 

 

10. Tampilan Data Outsourcing 

Tampilan data outsourcing adalah tampilan data-data outsourcing, tampilan tersebut seperti gambar 

dibawah ini : 

 
Gambar 36. Tampilan Data Outsourcing 

 

11. Tampilan Data Cuti Karyawan 

Tampilan data cuti karyawan adalah tampilan data-data karyawan yang mengajukan cuti, tampilan tersebut 

seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 37. Tampilan Data Cuti Karyawan 

 

12. Tampilan Input Data Karyawan 

Tampilan input data karyawan adalah tampilan untuk mengisi data karyawan, tampilan tersebut seperti 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 38. Tampilan Input Data Karyawan 

 

 

 



 

 

13. Tampilan Input Data Karyawan Training 

Tampilan input data karyawan training adalah tampilan untuk mengisi data karyawan yang dalam masa 

training, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 39. Tampilan Input Data Karyawan Training 

 

 

14. Tampilan Input Data Karyawan Berhenti 

Tampilan input data  berhenti adalah tampilan untuk mengisi data karyawan yang berhenti, tampilan 

tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 40. Tampilan Input Data Karyawan Berhenti 

 

15. Tampilan Input Data Tugas Karyawan 

Tampilan input data tugas karyawan adalah tampilan untuk mengisi data karyawan yang diberi penugasan, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 41. Tampilan Input Data Tugas Karyawan 

 

 



 

 

16. Tampilan Input Data Gajih & Tunjangan 

Tampilan input data gajih & tunjangan karyawan adalah tampilan untuk mengisi data gajih & tunjangan 

karyawan, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 42. Tampilan Input Data Gajih & Tunjangan 

 

17. Tampilan Input Data Lembur Hari Kerja 

Tampilan input data lembur hari kerja adalah tampilan untuk mengisi data karyawan yang ditugaskan 

lembur pada hari kerja, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 43. Tampilan Input Data Lembur Hari Kerja 

 

18. Tampilan Input Data Pencapaian Karyawan 

Tampilan input data pencapaian karyawan adalah tampilan untuk mengisi data pencapaia karyawan, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 44. Tampilan Input Data Pencapaian Karyawan 

 

 

 



 

 

19. Tampilan Input Data Outsourcing 

Tampilan input data outsorcing adalah tampilan untuk mengisi data outsourcing, tampilan tersebut seperti 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 45. Tampilan Input Data Outsourcing 

 

20. Tampilan Input Data Cuti Karyawan 

Tampilan input data cuti karyawan adalah tampilan untuk mengisi data karyawan yang mengajukan cuti, 

tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini: 

 
Gambar 46. Tampilan Input Data Cuti Karyawan 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Karyawan 

Tampilan laporan data karyawan adalah tampilan laporan dari data keseluruhan karyawan, tampilan 

tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 47. Laporan Data Karyawan 

 



 

 

2. Laporan Data Karyawan Training 

Tampilan laporan data karyawan training adalah tampilan laporan dari data keseluruhan karyawan yang 

dalam masa training, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 48. Laporan Data Karyawan Training 

 

3. Laporan Data Karyawan Berhenti 

Tampilan laporan data karyawan berhenti adalah tampilan laporan dari data keseluruhan karyawan yang 

telah berhenti bekerja, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 49. Laporan Data Karyawan Berhenti 

 

4. Laporan Data Tugas Karyawan 

Tampilan laporan data tugas karyawan adalah tampilan laporan dari data keseluruhan karyawan yang 

diberikan tugas, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 50. Laporan Data Tugas Karyawan 

 

 

 



 

 

5. Laporan Data Gajih & Tunjangan 

Tampilan laporan data gajih & tunjangan adalah tampilan laporan dari data keseluruhan gajih & tunjangan 

karyawan, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 51. Laporan Data Gajih & Tunjangan 

 

6. Laporan Data Lembur Hari Kerja 

Tampilan laporan data lembur hari kerja adalah tampilan laporan dari data keseluruhan karyawan yang 

ditugaskan untuk lembur pada hari kerja, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 52. Laporan Data Lembur Hari kerja 

 

 

7. Laporan Data Pencapaian Karyawan 

Tampilan laporan data pencapaian karyawan adalah tampilan laporan dari data keseluruhan pencapaian 

yang telah didapatkan karyawan, tampilan tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 53. Laporan Data Pencapaian Karyawan 

 

 



 

 

8. Laporan Data Outsourcing 

Tampilan laporan data outsorcing adalah tampilan laporan dari data keseluruhan outsorcing, tampilan 

tersebut seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 54. Laporan Data Outsourcing 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan implementasi 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari 

Cabang Banjarmasin dapat memudahkan admin dalam penginputan data, pencarian data, dan validasi data, tanpa 

meginput manual lagi sehingga data akan lebih valid dan dapat mengurangi kesalahan. Serta dari segi laporan bisa 

langsung otomatis hanya memfilter data yang diinginkan maka laporan akan tercetak. Begitu pula hal nya dengan 

karyawan akan memudahkan dalam membuat pengajuan cuti. 

Saran 
Pada aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin ini masih 

memiliki kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut kedepannya. Berikut 

beberapa hal yang perlu di sempurnakan dan dikembangkan pada aplikasi ini: 

1. Diperlukan penambahan hak akses untuk pimpinan agar pimpinan dapat memonitor transaksi data yang 

ada di aplikasi. 

2. Aplikasi kinerja dan penggajian karyawan pada PT Cipta Krida Bahari Cabang Banjarmasin perlu 

pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android yang dapat memudahkan admin mengakses Aplikasi 

tersebut. 
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