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                                                                                Abstrak 

 

PT Mitra Usaha Jaya Utama adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengelolaan tenaga kerja 

outsourching.Perusahaan ini senantiasa mempertahankan kredibilitas  melalui pelayanan dan kepercayaan terhadap 

klien yang selalu terjaga.Didirikan pada September 2011,PT Mitra Usaha Jaya Utama kini telah menjalin kemitraan 

dengan berbagai perusahaan dalam bidang jasa outsourcing untuk tenaga Office Services/Tenaga Administrasi,Jasa 

Sortir uang,cleaning service,Driver , jasa pengelolaan parkir, jasa personel keamanaan,jasa servise AC,pengiriman 

uang dan barang dan bidang usaha lainya dalam berbagai industri.Dengan dukungan manajemen yang profesional,kami 

selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang menyediakan sumber jaya manusia 

kompetitif,tersertifikasi,profesional dan bertanggung jawab.Tujuan penulisan laporan skripsi ini adalah untuk membuat 

Aplikasi Pengelolaan Kontrak Kerja Karyawan di PT.Mitra Usaha Jaya Utama dengan metode pengembangan waterfall 

yang mudah digunakan oleh petugas dalam pencarian dokumen dan mempermudah dalam mengelola data perjanjian 
kontrak kerja karyawan yang dapat mempermudah petugas dalam melakukan pencarian data karyawan data perusahaan 

dan data perjanjian dalam pengarsipanya.Kesimpulan yang didapat dengan adanya aplikasi yang telah dirancang 

menggunakan PHP dan Mysql ini diharapkan mampu membantu petugas yang akan mencari dokumen karyawan dan 

perusahaan dalam penyimpanan arsip 

 

Kata kunci : Pengendalian, Android, Mikrokontroler, SMS (Short Message Service). 

 

 

1.1 Pendahuluan 

Dengan Perkembangan teknologi informasi dewasa ini 

sangat pesat. Segala aspek kehidupan yang memerlukan 
ketepatan dan kecepatan informasi dapat ditunjang dengan 

sangat baik. Hal ini berlaku disegala bidang, salah satunya 

dibidang ketenaga kerjaan sebuah perusahaan. 

PT Mitra Usaha Jaya Utama adalah perusahaan jasa yang 

bergerak dibidang pengelolaan tenaga kerja outsourcing. PT 

Mitra Usaha Jaya Utama senantiasa mempertahankan 

kredibilitas melalui pelayanan yang memuaskan dan 

kepercayaan terhadap klien yang selalu terjaga. 

Didirikan pada september 2011, PT Mitra Usaha J aya 

Utama kini telah menjalani kemitraan dengan berbagai 

perusahaan dalam bidang jasa outsourcing untuk tenaga 

Office Sevices/Tenaga Admistrasi, Jasa Sortir uang, 
cleaning service, Driver, jasa pengelolaan parkir, jasa 

personel keamanan,Jasa service AC, pengiriman uang dan 

barang ,dan bidang usaha lainnya dalam berbagai industri. 

Dengan dukungan manajemen yang profesional, kami 

selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang 

menyediakan sumber daya manusia kompetitif, 

tersertifikasi, profesional dan bertanggung jawab untuk 

efisiensi biaya sehingga dapat meningatkan produktivitas 

perusahaan klien. 

PT Mitra Usaha Jaya Utama sudah berjalan selama 5 

Tahun dari tahun 2011 dengan memiliki karyawan sekitar 
300 lebih tenaga kerja yang ditempatkan dibeberapa 

perusahaan wilayah Bandung. PT. Mitra Usaha Jaya Utama 

telah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam sistem 

ketenaga kerjaan. 

Setiap tahun didalam pengelolaan ketenagakerjaan, 

memerlukan sebuah laporan data perjanjian kontrak kerja 

dengan perusahaan klien ,mulai dari perjanjian kontrak 

kerja karyawan, masa perpanjangan kontrak kerja dan 

karyawan yang ditempatkan di perusahaan klien tersebut. 

PT. Mitra Usaha Jaya Utama sebenarnya sudah 

memiliki sebuah aplikasi khusus yang dapat digunakan oleh 

karyawan/oprator dalam melakukan pengelolaan 

perjanjian kontrak kerja karyawan, namun laporan ini 

masih memiliki beberapa kekurangan , diantarannya 
adalah kurangnya keakuratan laporan perjanjian kontrak 

kerja karyawan dengan perusahaan klien sehingga laporan 

mengalami keterlambatan dalam mengelola perjanjia 

kontrak kerja,pengisian laporan hanya dilakukan di satu 

tempat saja, hanya satu komputer untuk 

karyawan/operator,aplikasi hanya berfungsi khusus 

karyawan/operator saja, tidak untuk karyawan/operator 

lain yang pekerjaanya tidak sama,tidak terdapat fitur 

periode pada cetak laporan. 

 Mengenai aplikasi bertujuan membangun sistem 

informasi perjanjian kontrak kerja, jumlah karyawan 

dalam masa kerja sama dengan perusahaan klien, 

membuat laporan perjanjian dengan menjadi lebih 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1 Rancang Bangun  
Rancangan merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke 

dalam Bahasa pemograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen- komponen sistem 

diimplementasikan (Pressman,2002). 

 

1.2.2 Waterfall 

Metode Waterfall adalah suatu proses pembuatan 

situs web secara terstruktur dan berurutan dimulai dari 
penentuan maslah, analisa kebutuhan, perancangan 



implemensi, integrasi, uji coba sistem, penempatan situs 

web pemeliharaan (Pressman,2002).   

1.2.3 Diagram Konteks 

Menurut referensi (Fadlil dkk,2008)  bahwa 

diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan 

kondisi sitem yang ada baik input maupun output serta 
menyertakan terminator yang terlibat dalam penggunaan 

sistem. Diagram ini akan memberikan gambaran tentnag 

keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary( dapat 

digambarkan dengan garis putus-putus). Dalam diagram 

konteks hanya ada satu proses, tidak boleh ada store dalam 

diagram konteks. 

 

1.2.4 Data Flow diagram 

Data flow diagram (DFD) adalah gambaran grafis yang 

memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam obyek 

kemudian melewati suatu proses yang mentranformasikan 

ke tujuan yang lain, yang ada pada objek lain. Dengan 

demikian data flow diagram adalah alat yang digunakan 

untuk menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja 

atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut 

(Wijaya,2007). 

Tabel 2.1 

Simbol-simbol DFD 

No Simbol Keterangan Pengertian 

1.  Arus data Mengalir diantara 

proses,simpanan 

dan kesatuan luar 

2.  Proses  Kegiatan atau kerja 

yang di lakukan 
oleh mesin atau 

computer dari hasil 

suatu arus 

3.  Penyimpan 

Data 

Simpanan dari data 

yang dapat berubah 

suatu file atau  data 

base di komputer  

4.  Entitas Luar Simbol penunjuk 

arah 

 

1.2.5 ER-Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu 

pemodelan konseptual yang di desain secara khusus untuk 

mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan 

hubungan antar data (Kroenke,2006) 

Tabel 2.2  

Simbol-simbol ERD 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Entitas 

Entitas merupakan objek yang 

mewakili sesuatu yang nyata dan 

dapat di bedakan dari suatu yang 

lain 

 
 

 

Relasi 

Relasi yaitu hubungan antara 
sejumlah entitas yang berasal dari 

himpunan yang berbeda 

 

 

Antribut yaitu untuk 

mendeskripsikan karakteristik dari 

 

Antribut 

entitas tersebut 

 

 

 

 

1.2.6 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat 
dinamis sehingga maintenance situs tersebut menjadi lebih 

mudah dan efisien. PHP ditulis dengan menggunakan 

Bahasa C (Paranginangin,2006). 

 

1.2.7 Cascading Style Sheets (CSS) 

CSS atau Cascading style sheets secara sederhana adalah 

sebuah cara memisahkan struktur sebuah dokumen dari 

presentation dokumen tersebut,yang kemudian membuat 

CSS memungkinkan tampilan yang jauh lebih kaya dan 

menarik dari pada yang bias diberikan oleh HTML,serta 

juga menghemat waktu karna kita bias mengubah tampilan 

seluruh halaman dari satu tempat saja.dan dengan ukuran 

yang rlatif kecil,CSS memungkinkan untuk pembuatan 

halaman yang lebih cepat (Meyer,2006). 

 

2. Analisa dan Perancangan 

1) 3.1 Analisis Masalah 

Dalam sistem yang berjalan saat ini perjanjian kontrak 

kerja karyawan masih dilakukan secara manual sehingga 

dalam pengisisian form perjanjian kontrak kurang efektif 

dalam pengelolaanya 

2) 3.2  Analisis Flowmap Sistem berjalan 

Berikut ini gambar 1 flowmap prosedur sistem 

pengelolaan kontrak kerja karyawan yang berjalan. 

 

Gambar 1 Flowmap Prosedur Pengolahan Kontrak Kerja 

yang berjalan 

 

3.2 Perancangan Flowmap Sistem Usulan 

Berikut ini gambar 2 flowmap prosedur usulan sistem 

aplikasi pengelolaan kontrak kerja karyawan yang 

berjalan. 



 
Gambar 2 Flowmap Prosedur Pengolahan Kontrak Kerja 

yang diusulkan 

 

3.3 Diagram Konteks 

Diagram Konteks menggambarkan sistem secara umum 

yang mewakili seluruh proses yang terjadi dan 

menggambarkan bagaimana hubungan antara proses utama 

dengan entitas yang terlibat dalam sistem. Berikut ini 

gambar 3 Diagram Konteks yang disusulkan. 

 
Gambar 3 Diagram Konteks 

 

3.4 Struktur Tabel Admin 

Struktur tabel dibuat untuk menunjukan arus data yang 

terdiri dari tiap item atau field. Berikut ini  

 

Tabel 1 Data Admin. 

 

Field Type Data & 

Lebar Data 

Keterangan 

Idadmin Int (20) Kode Unik Admin untuk 

Login 

Username Varchar (30) Nama admin yang 

mengelola 

Password Text Kata sandi untuk admin 

Level Varchar (10) Level admin 

 

3.5 Struktur Tabel Karyawan 

Struktur tabel dibuat untuk menunjukan arus data yang 

terdiri dari tiap item atau field. Berikut ini Tabel 2 Data 

Karyawan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2 Data Karyawan 

Field 

Type Data 

& 

Lebar 

Data 

Keterangan 

Id_Karyawan 
Varchar(2

0) 
Kode unik pendaftaran 

Nik_Karyawan Int(30) 
Nomor Identitas 

Penduduk 

NamaKaryawan 
Varchar(2

0) 
Nama karyawan 

Tempat_Lahir 
Varchar(3

0) 
Tempat lahir karyawan 

Tanggal_lahir Date Tanggal lahir karyawan 

jk 
Varchar(2

0) 
Jenis kelamin karyawan 

alamat Text Alamat karyawan 

Agama 
Varchar(2

0) 
Agama karyawan 

Satusperkawina

n 

Varchar(2

0) 
Status karyawan 

pendidikantera

hir 

Varchar(2

0) 

Pendidikan terahir 

karyawan 

Jurusan 
Varchar(2

0) 

Jurusan pendidikan 

terahir 

Mulai_kontrak Date Mulai kontrak 

Selesai_kontrak Date 
Pengalaman kerja 

karyawan 

Status 
Varchar(2

0) 
Tanggal masuk karyawan 

 

3.6 Struktur Menu 

Struktur Menu untuk memperjelas mengenai aplikasi 

pengelolaan kontrak karyawan yang akan dibangun, 

berikut ini struktur program yang akan dibangun agar 

lebih mengetahui proses tahapan yang dilakukan. Berikut 

ini Gambar 4 Struktur Menu. 



 
Gambar 4 Struktur Menu 

 

3.7 Perancangan Tampilan Login 

      Perancangan Menu Login dilakukan oleh admin untuk 

mendapatkan akses ke halaman yang telah ditentukan. 

Berikut ini Gambar 5 Desain Tampilan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Form Login. 

 

Gambar 5 Desain Tampilan Form Login 

3.8 Perancangan Tampilan Menu Utama 

Perancangan Menu Utama yaitu menampilkan sub-menu 

yang ada pada halaman pertama sesudah login. Berikut ini 
Gambar 6 Desain Tampilan Form  

Menu Utama. 

 

Gambar 6 Desain Tampilan Form Menu Utama 

3.9 Implementasi Tampilan Halaman Login 

     Tampilan halaman awal untuk admin pada saat 

mengakses aplikasi dan belum melakukan proses login. 

Pada tampilan halaman terdapat kolom untuk memasukan 

Username dan Password. Berikut ini Gambar 7  Tampilan 

Halaman Login Admin 

 
Gambar 7 Halaman Login Admin 

 

3.10 Implementasi Tampilan Halaman Utama Admin 

       Tampilan halaman utama untuk admin yang telah 

melakukan proses login. Berikut ini Gambar 8 Tampilan 

Halaman Menu Utama Admin. 

 

 
Gambar 8 Halaman Utama Admin 

 

3.11 Kasus dan Hasil Pengujian  Login 

        Berikut ini Tabel 3 Pengujian login sebagai admin 

Tabel 3 Pengujian login sebagai admin 

Kasus dan Hasil Uji(Data Normal) 

Data Masukan username : gondi; password : gondi 

Yang diharapkan 

Data Login dimasukkan dan klik login 

maka dilakukan proses pengecekan 

data login.Apabila login benar maka 

admin mendapatkan haknya sebagai 

pengolah data dengan akses penuh. 

Klik batal untuk membatalkanya.  

Pengamatan 

Dapat mengisi datalogin admin 

sebagai administrator 

dan tombol login dapat berfungsi. 

Sesuai dengan yangdiharapkan. 

Kesimpulan Diterima 

 

 

3.12 Kasus dan Hasil Pengujian  Data Perusahaan Klien 

Berikut ini Tabel 4 Pengujian Data Perusahaan Klien 

Tabel 4 Pengujian data perusahaan klien 

Kasus dan Hasil Uji(Data Normal) 



Data 

Masukan 

Mengisi field data perusahaan klien baru 

yang telah disediakan 

Yang 

diharapka

n 

Data Proses pemasukan selesai dilakukan. 

Klik simpan, data yang baru akan masuk 

ke database, maka akan langsung 

ditampilkan pada tabel data perusahaan 

klien. 

 

Pengamat

an 

Data Perusahaan klien tetap sukses 

dimasukkan setelah klik tombol 

simpan.Sesuai yang diharapkan. 

Kesimpula

n Diterima 

 

4.0 Kesimpulan dan Saran  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Pembahasan  pada analisis , desain 

,implementasi dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 

permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan 
yaitu aplikasi telah berhasil dibangun dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan pengelolaan data kontrak kerja 

karyawan dan terarsip dengan aman. Adapun kesimpulan 

lain yaitu aplikasi ini bisa menjadi alat bantu bagi admin 

dalam proses pengolahan data perjanjian kontrak kerja 

karyawan, admin terbantu untuk melakukan pengontrolan 

karyawan dan perusahaan klien, sehingga dapat 

mengantisipasi kehilangan data, admin dimudahkan dalam 

mengatur karyawan yang belum dimutasi ke perusahaan. 

 

 

5.2 Saran 

Hasil yang telah dicapai saat ini masih mempunyai 

beberapa kekurangan, disarankan untuk menambah fitur-
fitur yang dapat melengkapi. 
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