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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  

SURAT PERINGATAN KERJA PADA PT BINA KERJA 

CEMERLANG BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

Tia Citra Suci 

12311320 

 

PT Bina Kerja Cemerlang Bandar Lampung adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang Outsourcing dan Jasa Pengamanan (Security). PT Bijac 

Security memberikan pelayaan jasa pada perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan tenaga keamanan (Security).  

Pada PT Bina Kerja Cemerlang (BIJAC) terdapat bagian personalia yang 

melakukan koreksi dan memberikan sanksi bagi para tenaga kerja yang melanggar 

peraturan perusahaan serta membuat surat teguran/peringatan. Akan tetapi ketika 

bagian personalia akan mencetak surat peringatan, bagian personalia harus 

melihat data karyawan yang masih di catat dalam buku laporan yang di arsip 

berdasarkan masing-masing perusahaan yang bekerjasama pada PT Bijac Security. 

Maka dibuatlah rancangan sistem informasi Surat Peringatan dengan 

menggunakan metode diantaranya: metode pengumpulan data dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Diagram konteks untuk 

menggambarkan gambaran umum tentang proses yang terjadi pada sistem yang 

dibuat. Data flow diagram (DFD) menggambarkan sistem suatu jaringan proses 

fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Entity relationship 

diagram (ERD) menggambarkan desain basis data secara konseptual. Relasi antar 

tabel menggambarkan rancangan hubungan dengan kunci relasi. Metode 

pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

Berdasarkan hasil analisis saya mengambil kesimpulan bahwa pada PT Bina 

Kerja Cemerlang (BIJAC), bagian Personalia membutuhkan sebuah aplikasi yang 

memudahkan dalam penyimpanan data, segala informasi yang mempengaruhi 

bagian personalia dalam memberikan surat peringatan kerja kepada karyawan 

(membuat keputusan) . 

 

 

Kata kunci : Perancangan, Surat Peringatan Kerja, PT Bina Kerja Cemerlang 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, terutama di dalam 

perusahaan. Teknologi yang saat ini harus dikembangkan perusahaan merupakan 

investasi agar perusahaan dapat melakukan kegiatan managerial dengan lebih 

baik, perkembangan di bidang IT tumbuh menjadi persaingan bisnis untuk 

meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan agar perusahaan tetap berjalan 

dengan lebih baik. Perkembangan IT dalam perusahaan memberikan tujuan agar 

data yang di proses menjadi sebuah informasi yang berkualitas sehingga informasi 

tersebut lebih akurat, tepat waktu, relevan, dan mudah untuk digunakan oleh 

pengguna informasi. Dengan adanya perkembangan IT kesalahan data yang 

diproses oleh manusia yang terkadang banyak mengalami kesalahan dapat 

diminimalisir, sehingga dapat memberikan kemudahan pengolahan data untuk 

memberikan informasi yang baik.  

PT Bijac Security yang beralokasi Jl. Nusa Jaya (Arah Kampus IAIN) No. 

2 Kel. Waydadi – Sukarame Bandar Lampung adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang Outsourcing dan Jasa Pengamanan (Security). PT Bijac Security 

memberikan pelayaan jasa pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

tenaga keamanan (Security), pada PT Bijac Security terdapat bagian personalia 

yang melakukan koreksi dan memberikan sanksi bagi para tenaga kerja yang 

melanggar peraturan perusahaan serta membuat surat teguran/peringatan atas 

kesalahan yang dilakukan oleh security baik secara managemen maupun 

operasional. Surat peringatan ini akan di berikan kepada karyawan yang tidak 

masuk kerja tanpa keterangan ataupun tidak menaati peraturan yang telah di 

tetapkan oleh PT Bijac Security, akan tetapi ketika bagian personalia akan 

mencetak surat peringatan, bagian personalia harus melihat data karyawan yang 

masih di tumpuk dalam lemari arsip pada PT Bijac Security, hal ini akan menjadi 
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masalah bagi bagian personalia saat pencarian data karyawan yang mendapat surat 

peringatan karena bagian personalia harus mencari data karyawan yang masih di 

tumpuk menjadi satu dengan berkas surat yang lainnya, sehingga membutuhkan 

waktu yang lama kurang lebih 30 menit untuk mencari data surat tersebut. Maka 

diperlukannya aplikasi yang dapat lebih efektif untuk mendukung kegiatan 

didalam perusahaan agar lebih baik dan mudah maka penulis mencoba ingin 

merancang suatu sistem yang dapat membantu dan mengoptimalkan kegiatan 

dalam bidang pengelolaan surat peringatan ini. 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memilih judul 

“Perancangan Sistem Informasi Surat Peringatan Kerja pada PT Bijac 

Security”. Yang diharapkan dapat mempermudah staf dalam melakukan 

pembuatan surat peringatan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan bagaimana 

merancang sistem yang dapat mempercepat proses pencarian data surat peringatan 

pada PT Bijac Security? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada : 

a. Proses pencarian data surat peringatan pada PT Bijac Security. 

b. Proses pembuatan dan pencetakan surat peringatan pada PT Bijac Security. 

c. Proses pengolahan data karyawan pada PT Bijac Security. 

 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan 

Setiap laporan yang sifatnya ilmiah mempunyai tujuan yang akan dicapai 

antara lain: 
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a. Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu kinerja staf bagian 

personalia pada PT Bijac Security dalam mengelola surat peringatan 

dengan cepat dan akurat. 

b. Pada sistem yang dibuat dapat membantu proses pengelolaan surat 

peringatan pada PT Bijac Security. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini sudah tentu diperlukan 

berbagai keterangan-keterangan lengkap dari perusahaan / instansi lisan maupun 

tulisan, penulis mengumpulkan data-data tersebut dengan berbagai metode yaitu : 

a. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan Tanya Jawab secara langsung dengan pihak yang menjadi 

objek penelitian, baik karyawan, pimpinan maupun pembimbing untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan untuk menyelesaikan 

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek 

perusahaan yang akan diteliti melalui pengamatan dan pencatatan yang diperoleh 

kebenarannya. 

c. Tinjauan Pustaka (Library research) 

Tinjauan pustaka merupakan metode pegumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca literature – literature dan bahasan bacaan yang baik yang 

ada diperpustakaan maupun yang diperoleh diluar yang menjurus dan 

berhubungan dengan isi laporan yang digunakan sebagai bahan perbandingan 

antara informasi dengan kenyataan. 
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1.6. Sistematika Penulisan Praktek Kerja Lapangan 

Sebagai gambaran untuk bahan acuan dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini, sistematika penulisan yang digunakan terbagi dalam 

beberapa bab yaitu : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan PKL, Manfaat PKL, Metode Pengumpulan Data dan 

Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini diuraikan mengenai pengertian dasar judul laporan dan definisi-

definisi yang terdapat dalam literature yang berupa buku dan makalah serta 

pengertian menurut para ahli yang berhubungan dengan laporan ini. 

BAB III   Gambaran Perusahaan 

Bab ini berisi mengenai sejarah peresuhaan, visi, misi, struktur 

organisasi, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam sruktur organisasi. 

BAB IV   PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang Laporan Aktifitas Kegiatan Mahasiswa, 

Analsis Sistem Berjalan, Usulan Desain Pengembangan Sistem, dan Penjadwalan. 

BAB V    SIMPULAN dan SARAN 

Bab ini berisikan tentang Simpulan dan Saran penulis didalam Laporan 

Praktek Kerja Lapangan untuk instansi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Perancangan 

Menurut Al-Bahra (2005:51), 

“Perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif  

pemecahan masalah.”   

Menurut Jogiyanto (2005:197),  

“Perancangan adalah Pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional 

dengan mempersiapkan rancang bangun implementasi dengan 

menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang berupa 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi”. 

2.2  Pengertian Surat 

Menurut Triyatna (2014:1) : 

“Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari satu pihak (orang, instansi, atau organisasi) 

kepada pihak lain (orang, instansi, atau organisasi)”. 

Menurut Barthos (2014:36) :  

“Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan 

ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta”. 

      Definisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa surat merupakan 

sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu 

pihak kepada pihak lain. 

 

2.2.1 Fungsi Surat 

     Menurut Barthos (2014:36) fungsi surat terdapat beberapa fungsi 

diantaranya adalah : 

a. Wakil dari pengirim atau penulis. 
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b. Bahan pembukti. 

c. Pedoman dalam pengambil tindakan lebbih lanjut. 

d. Alat pengukur kegiataan organisasi. 

e. Sarana memperpendek jarak (fungsi abstrak). 

 

2.2.2  Macam-Macam Surat 

     Menurut Barthos (2014:37) karena banyaknya macam surat, maka untuk 

memudahkan mengetahui macam atau jenis surat kita dapat meninjau dari 

berbagai segi misalnya : 

a. Menurut wujudnya 

1. Kartu pos. 

2. Warkat pos. 

3. Surat bersampul. 

4. Memorandum dan nota. 

5. Telegram. 

6. Surat pengantar. 

b. Menurut tujuannya 

1.Surat pemberitahuan 

2. Surat perintah. 

3. Surat permintaan. 

4. Surat peringatan. 

5. Surat panggilan. 

6. Surat susulan. 

7. Surat keputusan. 

8. Surat laporan. 

9. Surat perjanjian. 

10. Surat penawaran, pesanan dan lain-lain. 

c. Menurut sifat isi surat dan asalnya 

1. Surat dinas. 

2. Surat niaga. 
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3. Surat pribadi. 

4. Surat yang isinya masalah sosial. 

d. Menurut jumlah penerima 

1. Surat biasa. 

2. Surat edaran. 

3. Surat pengumuman. 

e. Menurut keamanan isinya 

1.Surat sangat rahasia. 

2. Surat rahasia. 

3. Surat biasa. 

f. Menurut prosedur pengurusannya 

1.Surat masuk. 

2. Surat keluar. 

 

2.2.3 Pengertin Surat Teguran / Peringatan 

Menurut Ilyas (2010 : 140) : 

“surat  teguran / surat  peringatan adalah  surat  yang  diterbitkan oleh  

pejabat  untuk menegur atau memperingatkan  kepada  karyawan untuk 

menjadi lebih disiplin dalam bekerja diperusahaan”. 

 

2.3  Pengertian Pengolahan Data 

Menurut Sutabri (2012) : 

“data merupakan bahan mentah untuk diolah yang hasilnya, kembali 

menjadi informasi. Dengan kata lain, data yang telah di peroleh harus 

diukur dan dinilai baik dan buruk, berguna atau tidak dengan hubungannya 

dengan tujuan yang akan dicapai. 
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2.4  Pengertian Data 

Menurut Sutabri (2012) : 

“data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan nyata. 

 

2.5  Pengertian Sistem 

menurut Jogiyanto (2014) : 

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.  

2.5.1  Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu 

komponen-komponen (Componen), batasan sistem (Boundary), lingkungan luar 

sistem (environments), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran 

(Output), pengolahan sistem (Proses), dan sasaran (Objectives), atau tujuan 

(Goal). 

 

a. Komponen Sistem (Components System) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang 

artinya saling bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan mencapai tujuan. 

b. Batasan Sistem (Boundary)  

Setiap sistem mempunyai batasan sistem, batasan sistem ini memungkinkan 

suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan 

ruang lingkup dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas atau ruang 

lingkupnya mempengaruhi dari pada operasi siatem. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara subsistem dengan 

subsistem lainnya atau bisa dikatakan sebagai penghubung suatu subsistem dapat 
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berinteraksi dengan sub sistem lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan. 

e. Masukkan Sistem (Input) 

Masukkan dari sistem adalah data yang dimasukkan kedalam suatu sistem 

yang diproses untuk mendapatkan satu keluaran atau informasi yang dibutuhkan. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran dari pada sistem adalah hasil dari energi yang telah diolah atau 

diproses serta diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. 

g. Pengelohan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan 

mengubah menjadi keluaran. 

h. Sasaran Sistem (Objectives) 

Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objectives). Sasaran 

sistem sangat menentukan sekali masukkan yang dibutuhkan sistem dan keluaran 

yang akan dihasilkan sistem. 

 

2.6  Komponen Sistem 

Terdapat enam komponen dari sebuah system informasi. Sebagai suatu 

system keenam blok tersebut masing-masing berinteraksi satu dengan yang 

lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. 

a. Blok masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam system informasi input ini yang 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang dimasukan dapat 

berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok model (Model Block)  

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan matematika yang akan 

memanipulasi data dan input yang disimpan dibasis data dengan cara yang sudah 

ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Blok keluaran (Output Block)  
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Semua pemakai system prosedur dari system informasi adalah keluaran 

yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumen yang berguna untuk 

semua tingkatan menejemen serta semua pemakai system. 

d. Blok Teknologi (Tecnology Block) 

Teknologi merupakan “kata alat” (tool box) dalam system informasi 

teknologi digunakan dalam menginput, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta mengendalikan 

dari system secara keseluruhan. Teknologi dibagi menjadi tiga: 

1. Teknisi (Brainware) 

2. Perangkat lunak (Software) 

3. Perangkat keras (Hardware) 

e. Blok Basis data (Database Block) 

Basis data (Database) merupakan komponen dari data yang saling 

tersimpan di perangkat keras computer dan digunakan di perangkat lunak untuk 

memanipulasi. 

f. Blok Kendali (Control Block) 

Banyaknya hal yang dapat merusak system informasi seperti bencana 

alam, kegagalan system itu sendiri beberapa pengendalian perlu direncanakan dan 

ditetapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak system dapat 

dicegah atau dapat langsung diatasi. 

 

2.7  Pengertian Informasi 

Menurut Jogiyanto (2014) : 

“mengemukakan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. 

 

2.8  Pengertian Karyawan 

Menurut Alwi Hasan (2011) : 

“Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, 

perusahaan, dan lain-lain). Dengan mendapat gaji (upah). 
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2.9  Pengertian Pelanggaran 

Menurut PT. Bina Kerja Cemerlang (2012) : 

“Pelanggaran Adalah perbuatan atau seusatu yang melanggar hukum yang 

lebih ringan daripada suatu perkara kejahatan”. 

2.10  Pengertian Outsourcing 

Menurut PT. Bina Kerja Cemerlang (2012) : 

“Outsourcing adalah penyalur tenaga kerja, berperan sebagai pihak 

ketiga. 

 

2.11  Pengertian Layanan Jasa 

Menurut PT. Bina Kerja Cemerlang (2012) : 

“Perihal atau cara melayani segala sesuatu yang di perlukan orang lain 

atau pihak yang membutuhkan bantuan. 

 

2.12 Metode Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem diperlukan model untuk mempermudah melakukan 

pengembangan sistem. Salah satu  model pengembangan sistem adalah system 

development life cycle (SDLC) waterfall. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Waterfall 

 

Sumber : A.S dan Shalahuddin (2013:29) 
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a. Analisis 

Analisis digunakan untuk membuat keputusan oleh analis sistem. 

Apabila sistem tersebut mempunyai masalah dan tidak berfungsi dengan 

baik maka hasil analisis digunakan untuk memperbaiki sistem. 

b. Perancangan/Desain 

Tujuan dari tahapan perancangan ini adalah membuat desain baru 

yang dapat meyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. 

c. Pengkodean  

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini harus sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. 

d. Pengujian 

Pengujian perangkat lunak untuk meminimalisir kesalahan dan 

memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2.13 Analisis PIECES 

       Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru 

untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki 

sistem yang ada (Jogiyanto, 2014). 

      Dengan telah dikembangkannya sistem baru maka diharapkan akan terjadi 

peningkatan-penigkatan di sistem yang baru. Peningkatan ini berhubungan dengan 

PIECES, yaitu sebagai berikut: 

a. Performance (Kinerja) 

Peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang baru sehingga 

menjadi lebih efektif. 

b. Information (informasi) 

Informasi merupakan peningkatan terhadap kualitas informasi yang 

disajikan. 

c. Economy (Ekonomi) 
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Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan 

dan penurunan-penurunan biayayang terjadi. 

d. Control (Pengendalian) 

Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. 

e. Efficiency (Efisiensi) 

Peningkatan terhadap efisinsi operasi. 

f. Service (Pelayanan) 

Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. 

 

2.14  Pengertian Kebutuhan Fungsional 

  Menurut Sugiarti (2013:41) : 

 “Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder 

sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, dimana kebutuhan ini akan 

digunakan oleh pengguna dan stakeholder”. 

 

2.15  Pengertian Kebutuhan Non Fungsional 

  Menurut Sugiarti (2013:41) : 

 “Kebutuhan Non Fungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan hal-

hal berikut yaitu performansi, kemudahan dalam menggunakan sistem, 

kehandalan sistem, keamanan sistem, keuangan, legalitas, dan 

operasional”. 

  

2.16  Bagan Alir Dokumen (Flowchart) 

Bagan alir dokumen adalah teknik analitis bergambar yang digunakan 

untuk menjelaskan berapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas dan 

logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen 

mengalir melalui organisasi. Bagan alir dokumen juga digunakan untuk 

menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan alur dokumen. Berikut adalah 

simbol-simbol yang digunakan adalah: 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Nama Penjelasan 

Simbol Input/Output  

 

 

Dokumen Dokumen atau laporan elektronik 

atau kertas. 

 

 

 

Berbagai salinan 

dokumen kertas 

Diilustrasikan dengan melebihi 

simbol dukumen dan mencetak 

nomor dokumen pada muka 

dokumen di sudut kanan atas. 

 

 

Entri data 

elektronik 

Alat entri data elektronik seperti 

komputer, terminal, tablet atau 

telepone. 

Simbol Pemrosesan 

 Operasi manual Operasi pemrosesan yang 

dilakukan secara manual. 

 

 

Pemrosesan 

Komputer 

Fungsi pemrosesan yang 

dilakukan oleh komputer; 

biasanya menghasilkan perubahan 

dalam data atau informasi. 

Simbol Penyimpanan 

 

 

Database 

 

Data yang disimpan secara 

elektronik dalam database. 

 File dokumen 

kertas 

Huruf mengidikasikan file urutan 

pemesanan, N=secara numerik, 

A=secara alfabet, D=berdasarkan 

tanggal. 

N 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 Jurnal atau buku 

besar 

urnal atau buku besar akuntansi 

berbasis kertas. 

 

Sumber: Romney dan Steinbart (2015:67-68) 

 

 

 

2.17 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Romney dan Steinbart (2014:2) DFD (Data Flow Diagram) 

adalah menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Simbol-simbol yang 

digunakan untuk pembuatan DFD (Data Flow Diagram) adalah : 

Tabel 2.2 Simbol Diagram Arus Data Data Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

 Sumber dan Tujuan Data  

Orang dan organisasi yang mengirim data dan 

menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak 

persegi. Tujuan disebut sebagai penampung data. 

 

 

Arus Data 

Arus data kedalam proses disajikan oleh garis 

lengkung atau garis lurus dengan penuh. 

 Proses Tranformasi  

Proses yang mentransformasikan data dari input ke 

output diwakili oleh lingkarang. Sering disebut 

sebagai gelembung. 
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Tabel 2.2 Simbol Diagram Arus Data Data Flow Diagram (lanjutan) 

 

 Penyimpanan Data 

Tempat penyimpanan data diwakili oleh dua garis 

horizontal. 

Sumber : Romney dan Steinbart (2015:61) 

 

      Menurut A.S dan Shalahuddin (2013:72) Tahapan-tahapan perancangan 

dengan menggunakan DFD : 

1. Membuat DFD level 0 atau sering disebut Contexs Diagram. DFD level 0 

menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal 

yang berinteraksi dengan orang atau sistem lain. DFD level 0 digunakan 

untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan 

dengan entitas luar. 

2. Membuat DFD level 1 DFD level 1 digunakan untuk menggambarkan 

modul-modul yang akan ada dalam sistem yang dikembangkan. DFD level 

1 merupakan hasil breakdown DFD leve 0 yang sebelum sudah dibuat. 

3. Membuat DFD level 2.  Modul-modul DFD level 1 dapat di breakdown 

menjadi DFD level 2. Modul mana saja yang akan di breakdown lebih 

detail tergantung pada tingkat kedetailan modul tersebut. Jumlah DFD 

level 2 sama dengan jumlah modul pada DFD level 1 yang di breakdown. 

4. Membuat DFD level 3 dan seterusnya. DFD level 3,4,5 dan seterusnya 

merupakn berakdown dari modul pada DFD level atasnya. Breakdown 

pada level 3,4,5 dan seterusnya aturanya sama persis degan DFD level 1 

atau level 2. 
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2.18 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pemodelan awal basis data yang paling bnayak digunakan adalah 

menggunkan Entity Relatoinship Diagram (ERD). Berikut simbol-simbol ERD 

yang digunakan adalah: 

 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Deskripsi 

Entitas/entity 

 

 

 

Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan, bakal tabel pada basis data, benda 

yang memiliki data dan harus disimpan datanya 

agar dapat diakses oleh aplikasi computer. 

Atribut 

 

File atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam satu entitas. 

Atribut kunci primer 

 

 

 

File atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam satu entitas dan digunakan sebagai kunci 

akses record yang diinginkan, biasanya berupa 

id, kunci primer dapat lebih dari satu kolom. 

Atribut multinilai / 

multivalue 

 

 

File atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam satu entitas yang dapat memiliki nilai 

lebih dari satu. 

Relasi 

 

 

Relasi yang menghubungkan antar entitas, 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Asosiasi/association 

N 

Penghubung antara relasi dan entitas dimana ke 

dua ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah pemakai. 

Sumber: A.S dan Shalahudin (2013:50) 

Nama_entita

s 

Nama_at

ribut 

Nama_kunci  

primer  

Nama_atri

but 
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       Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat 

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Fathansyah (2012:78) 

Terdapat 3 (tiga) macam kardinalitas relasi, yaitu : 

1. One to one relationship  

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding 

satu. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran 

untuk menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan 

panah tunggal. 

2. One to many relationship  

Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah satu berbanding 

banyak atau dapat pula sebaliknya. Hubungan tersebut dapat 

digambarkan dengan tanda lingkaran untuk menunjukan tabel dan relasi 

antara keduanya, diwakili dengan panah tunggal untuk satu (one) dan 

panah ganda untuk banyak (many). 

3. Many to many relationship 

Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah banyak 

berbanding banyak.  

      Model relasional, entitas akan diterjemahkan menjadi tabel. Tabel adalah 

koleksi rekaman yang merupakan daftar semua elemen atau field yang diperoleh 

pada saat analisis dengan Diagram Alir Data. Penentuan kunci merupakan hal 

yang paling esensial pada basis data relasional. Kunci tidak sekedar sebagai 

metode untuk mengakses suatu baris tertentu, tetapi sekaligus juga menjadi 

pengenal unik terhadap tabel. Jenis kunci pada tabel adalah sebagai berikut: 

a. Kunci Kandidat (Candidat Key) 

b. Kunci kandidat adalah satu field atau satu set minimal field yang 

mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dari tabel. 

c. Kunci Primer (Primary Key) 

d. Kunci primer adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama 

untuk mewakili atau mengidentifikasi baris dan tabel. 

e. Kunci Tamu (Foreign key) 
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f. Kunci tamu adalah field yang  menunjuk ke kunci primer pada tabel lain. 

g. Kunci tamu ditempatkan pada entity anak dan sama dengan kunci primer 

induk. 

 

 

2.19 Pengertian Kamus Data 

Menurut A.S dan Shalahuddin (2013:73) Kamus data adalah: 

“Kamus data (Data dictionary) dipergunakan untuk memperjelas 

aliran data yang digambarkan pada DFD. Kamus data adalah kumpulan 

daftar elemen data yang mengalir pada sistem seperangkat lunak sehingga 

masukan (input) dan keluaran (output) dapat dipahami secara umum 

(memiliki standar cara penulisan). Kamus data dalam implementasi 

program dapat menjadi parameter masukan atau keluaran dari sebuah 

fungsi atau prosedur”. 

 

2.20  Pengertian Basis Data 

 Menurut A.S dan Shalahuddin (2013:43) Basis data adalah: 

“Media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan 

cepat”. 

 Menurut Fathansyah (2012:2) Basis Data adalah:  

“Terdiri dari 2 kata yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih dapat 

diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. 

Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nnyata yang mewakili 

suatu objek sseperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan 

dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi atau kombinasinya”. 

 

      Pendapat dari para ahli diatas mengenai Basis Data dapat diambil 

kesimpulan bahwa basis data merupakan media untuk menyimpan data maupun 

informasi didalam komputer secara sistematik agar dapat diakses dengan mudah 
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dan cepat sehingga data maupun informasi akan lebih terjaga dan meminimalisir 

kehilangan data karena data merupakan bahan mentah yang akan diolah untuk 

menghasilkan sebuah informasi yang merupakan arti dalam memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Sejarah PT. Bina Kerja Cemerlang 

PT. Bina Kerja Cemerlang berdiri sejak tahun 1986, dalam   industri 

lebih dikenal dengan nama BIJAC, khususnya di dalam Penyediaan dan 

Pengelolaan sumber daya manusia secara permanen dan temporer.Pada tahun 

2004 BIJAC juga PT Bina Kerja Cemerlang mengelola Jasa Keamanan.  

 

3.2 Lokasi Dan Tata Letak PT. Bina Kerja Cemerlang 

PT. Bina Kerja Cemerlang bergerak di bidang jasa keamanan beralamat di 

JL. Nusa Jaya (Arah Kampus IAIN) No. 2 Kel. Waydadi   Kec. Sukarame Bandar 

Lampung. 

3.3 Visi Dan Misi PT Bina Kerja Cemerlang 

a. Visi  

Visi PT.Bina Kerja Cemerlang yang paling utama adalah 

“Manajemen Perekrutan Orang-Orang Terbaik”. 

 

b. Misi  

Misi PT.Bina Kerja Cemerlang adalah memberikan jalan terbaik 

bagi manajemen personalia di dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya 

Manusianya, Sikap profesional serta tanggung jawab dalam bekerja selalu 

diutamakan untuk mermbuat perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

keamanan dengan nama PT. Bina Kerja Cemerlang yang dapat 

melaksanakan tugas dengan profesional. 
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3.4 Struktur PT. Bina Kerja Cemerlang 

 

 Struktur organisasi adalah sekumpulan orang–orang yang saling bekerja 

sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu 

disusun suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan dan tanggung 

jawab dalam organisasi yang terdiri sekelompok individu yang saling bekerja 

sama. Suatu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagian, 

dikelompok dan koordinasikan secara formal. Untuk dapat mengetahui struktur 

organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lampung 

PT Bina Kerja Cemerlang 

(Sumber: PT Bina Kerja Cemerlang) 
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3.5 Tata Kerja PT Bina Kerja Cemerlang 

 

Dalam organisasi masing-masing posisi memiliki pertanggung jawaban 

yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitas pekerjannya dan akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

A. Tugas Manager Operasional 

1. Manager operasional bertanggung jawab secara keseluruhan atas 

operasional perusahaan kepada kepala cabang. 

2. Membuat program kerja jangka pendek, menenggah dan jangka panjang 

perusahaan, untuk dijadikan pedoman pelaksanaan bagian logistik dan 

bagian lainnya. 

3. Melakukan koordinasi antar departement yang bernaung dibawah 

jajarannya. 

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas program kerja masing-masing 

bidang. 

5. Melakukan koordinasi dengan para klien dan calon klien serta menampung 

semua keluhan dan melaporkannya kepada kepala cabang untuk dapat 

diambil suatu kebijakan yang tepat agar hubungan relationship dapat 

berjalan dengan baik. 

6. Membuat dan menyiapkan modul dan tenaga pengajar yang akan 

melaksanakan pelatihan, serta melakukan koordinasi dengan bagian-

bagian yang terkait dibidang pelatihan. 

7. Membuat perencanaan pengembangan untuk mendapatkan klien baru, dan 

menjalin hubungan yang baik dengan para calon klien bersama-sama 

dengan kepala cabang 

8. Membuat standarisasi pola recruitment calon security bersama-sama 

dengan personalia. 

9. Menyiapkan tools dan prasarana latihan bagi calon security yang akan 

diterima untuk ditraining. 
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10. Menyiapkan tools serta bahan-bahan untuk dipresentasikan pada calon 

klien serta membuat jadwal presentasi/survey lapangan 

 

B. Tugas Manager Personalia 

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dan melaporkan/koordinasi 

setiap perkembangan perusahaan  dengan manager operasional. 

2. Melakukan koordinasi dengan manager operasional dalam mempersiapkan 

SDM yang profesional untuk ditempatkan dilokasi-lokasi baru atas 

permintaan klien. 

3. Membuat standarisasi dan tehnis penerimaan calon security yang akan 

diterima bekerja dilingkungan perusahaan. 

4. Menyiapkan/melatih SDM yang telah ditentukan sehubungan dengan 

permintaan dari manager operasional yang akan ditempatkan dilokasi-

lokasi baru. 

5. Menyiapkan kontrak kerja antar waktu tertentu (PKWT) bagi para calon 

security yang telah/akan ditempatkan. 

6. Melakukan kontrol/masa berlakunya PKWT para tenaga kerja yang berada 

dibawah managemen perusahaan. 

7. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak tenaga kerja/jamsostek serta 

mendaftarkan keanggotaan Jamsosotek/asuransi kesehatan para security 

yang telah ditempatkan. 

 

C. Tugas Manager Keuangan 

1. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas keuangan perusahaan kepada 

kepala cabang. 

2. Membuat perencanaan anggaran perusahaan dan menginventarisir seluruh 

aset dan kekayaan perusahaan. 

3. Membuat laporan arus masuk/keluar keuangan serta laporan bulanan dan 

jadwal penagihan kepada para klien. 
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4. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk mengajukan tagihan 

kepada para klien. 

5. Membuat jadwal perhitungan absensi setelah diterima dari bagian 

personalia untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan jam kerja masing-

masing tenaga kerja. 

6. Memeriksa seluruh invoice dan faktur pajak yang akan diajukan kepada 

klien agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat penundaan 

pembayaran dari klien. 

7. Melakukan koordinasi dengan bagian lainnya atas pengajuan kebutuhan 

biaya operasional kepada kepala cabang. 

 

3.6 Kantor Cabang PT. Bina Kerja Cemerlang 

SEMARANG 

Alamat   : JL.Warigalit no : 222 perum krapyak  

    Tlp / fax : 024 – 7600501 

SOLO 

Alamat   : JL.Adi sumarno Tohudan Wetan No : 01 

    Karang Anyar Tlp : 0271 – 727457 

SURABAYA 

Alamat   : JL.Tunjungan No :15 B. Tlp / Fax  : 

0315321404 

 

YOGYAKARTA 

Alamat   : JL.Kaliurang Km 12,5 Ngalik Sleman  

    Tlp : 0274-650145  

MEDAN 

Alamat   : JL.Suka Tani No : 5B Sukamaju johar  

    Tlp : 061 – 7874519. Fax : 061 – 7877532 

PALEMBANG  

Alamat   : JL.Radial Blok 39 Rusun No : 02 Lt 04 
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    Tlp : 0711 – 7083682. Fax : 0711- 316868 

MAKASAR 

Alamat   : JL.Toddopoli Raya Utara No : 11 

    Tlp : 0411-4663932 

KARAWANG 

Alamat   : JL.Dr.Taruno No : 75 Adiarsa  

    Tlp / Fax : 0267 – 404166 

LAMPUNG 

Alamat   : JL.Pulau Legundi No : 234 – A 

    Tlp : 0721-708208 Fax : 0721-708823 

BENGKULU 

Alamat   : JL.Hibrida Raya No : 03 Simpang 

SLBBengkulu 

    Tlp : 0736-348709 

JAMBI 

Alamat : JL.Sumbawa RT. 05 Kel. Kebun Handil Kec. 

Jelutung – Kota  Jambi 

  

 

 BANGKA BELITUNG   

Alamat : Jl. Dusun Mudel Kel. Air Anyir kec. Merawang 

Kab. Bangka – Provinsi Bangka Belitung 

 PADANG 

 Alamat   : Hotel Pusako – Bukit Tinggi  

     Tlp. 0811 664 657 
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3.7 Logo PT Bina Kerja Cemerlang 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Logo 

PT Bina Kerja Cemerlang 

(Sumber: PT Bina Kerja Cemerlang) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

 Praktek Kerja Lapangan di laksanakan  pada  tanggal 06 April 2015 

sampai 30 Mei 2015 PT. Bina Kerja Cemerlang bergerak di bidang  jasa 

keamanan  beralamat  di JL. Nusa Jaya (Arah Kampus IAIN) No. 2 Kel. Waydadi   

Kec. Sukarame Bandar Lampung. 

Penulis membantu bagian personalia yang bekerja di PT Bijac, aktivitas 

yang dikerjakan setiap harinya yaitu : 

1. Membuat surat absensi per-regu 

2. Membuat laporan kerja bulanan beserta lampiran kegiatan security 

3. Membuat sprint (perintah kerja) security 

4. Mencatat data-data karyawan baru 

5. Membuat surat peringatan kerja dan mengarsipkannya 

6. Mengarsipkan setiap surat absensi yang keluar dan laporan kerja bulanan 

7. Entry data karyawan baru. 

Uraian diatas adalah beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama 

PKL di PT Bina Kerja Cemerlang lampung, kegiatan terperinci terlampir. 

Penulis meneliti bagaimana proses mengelola surat peringatan kerja 

dengan menggunakan sistem, bagian-bagian yang terkait yaitu personalia, 

keuangan, karyawan, direktur. 

4.2  Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Kegiatan selama  melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pada PT. 

Bina Kerja Cemerlang bergerak di bidang  jasa  keamanan  di bagian personaila. 

Penulis bertugas membantu kegiatan kerja karyawan bagian personalia yaitu 

menginput data karyawan dan mencari data karyawan pada PT. Bina Kerja 

Cemerlang yang melanggar peraturan dan mendapat SP (Surat Peringatan) di- 
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dalam buku arsip karyawan, lalu  membuat surat peringatan dan di berikan  

kepada karyawan yang bersangkutan sesuai jumlah SP yang ada.  

 

4.3   Prosedur Sistem Surat Peringatan 

Berikut ini adalah  prosedur  yang  berjalan  dalam Sistem Surat 

Peringatan pada PT Bina Kerja Cemerlang : 

a. Bagian personalia melakukan pemanggilan karyawan yang bersangkutan. 

b. Kemudian bagian personalia melihat data karyawan yang melanggar 

peraturan dan membuat surat peringatan sebanyak 3 rangkap. 

c. Kemudian surat peringatan yang telah di cetak sebanyak 3 rangkap 

diberikan ke karyawan untuk di tanda tangani, dan kemudian dikembalikan 

lagi kebagian personalia. 

d. Setelah surat peringatan sebanyak 3 rangkap dikembalikan kebagian 

personalia, kemudian bagian personalia menyerahkan surat peringatan 

tersebut ke pimpinan untuk di otorisasi. 

e.  Setelah surat peringatan sebanyak 3 rangkap di otorisasi oleh pimpinan, 

maka surat peringatan tersebut di serahkan kembali kebagian personalia 

untuk proses selanjutnya. 

f. Setelah surat peringatan di otorisasi oleh pimpinan, bagian personalia 

mengarsip surat peringatan 1 rangkap berdasarkan tanggal, dan kemudian 

surat peringatan sebanyak 2 rangkap diberikan kepada karyawan untuk, 

ditembuskan ke perusahaan yang bersangkutan. 
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4.3.1 Bagan Alir Dokumen (Flowchart) Sistem Yang Berjalan 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen (Flowchart) yang Berjalan 

Sistem Surat Peringatan 

Keterangan: 

SP : Surat Peringatan  

 

4.4   Analisis Kebutuhan Sistem 

      Analisis kebutuhan  sistem  yang  digunakan  adalah  analisis PIECES. 

Adapun hasil dari  analisis  PIECES  pada  bagian  Personalia adalah sebagai 

berikut :  
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4.4.1 Analisis PIECES 

Tabel 4.1 Tabel Analisis PIECES 

Performance Ya Tidak Keterangan 

 Jumlah kerja 

dalam periode 

waktu tertentu 

✓   Proses pencarian data surat 

peringatan yang dilakukan secara 

manual, yang masih di tumpuk 

dalam lemari arsip sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup 

lama, kurang lebih 30 menit dalam 

pencarian data surat peringatan. 

Information    

 Informasi yang 

kurang untuk 

penggunaan data 

selanjutnya, 

dikarenakan data 

surat yang 

ditumpuk 

✓   Informasi mengenai surat peringatan 

yang telah dikeluarkan sebelumnya, 

haruslah informasi yang akurat, 

karena informasi data surat 

peringatan sebelumnya, akan 

menjadi keputusan sistem yang akan 

dibuat. 

Economy     

 Penyimpanan data 

yang masih 

menumpuk 

✓   Dengan penyimpanan data surat 

peringatan yang masih dsimpan 

secara manual yang ditumpuk dalam 

lemari arsip, menjadi kesulitan bagi 

bagian personalia ketika data surat 

peringatan tersebut dibutuhkan atau 

diminta oleh pimpinan. 

Control    

 Control data ✓   Pengendalian terhadap data-data 

surat masih disimpan manual di  
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      Proses pendataan surat peringatan menggunakan sistem yang lama 

memiliki banyak kekurangan dikarenakan proses pencarian data surat peringatan 

masih dilakukan secara manual dengan melihat data karyawan kembali yang 

mendapat surat peringatan sebelumnya yang dapat membutuhkan waktu yang 

cukup lama kurang lebih 30 menit dalam pencarian data surat peringatan. 

 

4.4.2 Kebutuhan Fungsional  

       Kebutuhan fungsional  pada  sistem pendataan  surat  peringatan 

pada PT. Bina Kerja Cemerlang Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Pada sistem yang akan dirancang dibutuhkan menu login yang berfungsi untuk 

masuk ke menu utama. 

b. Sistem bisa menampilkan data petugas pada form petugas. 

Tabel 4.1 Tabel Analisis Pieces (lanjutan) 

    dalam lemari arsip, sehingga 

keamanan data tidak terjamin dan 

data dapat hilang ataupun rusak. 

Eficiency    

 Pencarian data 

karyawan yang 

masih manual 

✓   Dalam pembuatan surat peringatan 

membutuhkan waktu yang cukup 

lama kurang lebih 30 menit, karena 

pencarian data karyawan yang masih 

di lakukan secara manual. 

Services    

 Proses pelayanan 

terhadap 

karyawan 

tertunda  

✓   Proses manual memberikan 

pelayanan terhadap karyawan 

menjadi terhambat, karena bagian 

personalia harus mencari data 

karyawan tesebut didalam lemari 

arsip. 
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c. Sistem bisa menampilkan data jenis surat seperti surat masuk, surat keluar 

dan surat peringatan pada form jenis surat. 

d. Sistem bisa menghasilkan  laporan data surat peringatan dengan efektif 

dari yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

pencarian manual menjadi lebih cepat karena adanya sistem ini. 

 

4.4.3 Kebutuhan Non Fungsional 

       Tahap awal perencanaan pengembangan sistem, penulis 

memperkirakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya sebagai pendukung dalam 

penelitian ini, adapun alat penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 

b. Hard Disk 500 GB 

c. Memory RAM 2 GB 

d. Java NetBeans 

e. Database MySQL 

f. SQLyog 

g. Seperangkat PC 

 

4.5 Rancangan Sistem 

4.5.1 Diagram Konteks 

 Diagram Konteks adalah Diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan  ruang  lingkup  sistem. Diagram konteks  menjelaskan 

hubungan entitas – entitas  yang  berhubungan dengan sistem tersebut, dari 

gambar  bagan  alir  dokumen  diatas  dapat  digambarkan  diagram konteks 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Diagram Konteks 

Aplikasi Surat Peringatan 

 

4.5.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 Data Flow Diagram  yaitu  suatu model logika data atau proses yang 

dibuat untuk menggambarkan aliran data dari atau ke sistem, dimana data 

disimpan proses  yang  menghasilkan   data tersebut,  dan  interaksi  yang  terjadi 

antara data dengan proses dikenakan  pada data, dapat  dilihat  pada gambar 

dibawah  ini : 
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Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Aplikasi Surat Peringatan 
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4.5.3 Entity Relationship Diagram 

 Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan notasi grafis dalam 

pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan  hubungan antara 

penyimpanan. ERD digunakan  untuk  memodelkan  struktur  data  dan  hubungan 

antar data. Desain  ini  menggambarkan  hubungan  antar  database  baik  itu  satu 

ke satu (one to one), satu ke banyak (one to many), maupun  banyak  ke banyak 

(many to many) dalam ERD kesatuan database. Berikut relasi dalam perancangan 

aplikasi sistem pencatatan penjualan kendaraan yang menunjukkan hubungan 

antar tabel : 

 

 

Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Aplikasi Surat Peringatan 

4.5.4 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar table merupakan model basis data yang mudah untuk 

diterapkan  karena  model  basis  data ini  menunjukkan suatu cara atau 

mekanisme  yang  digunakan  untuk  mengolah  data dan  membentuk  

keseluruhan  data  yang  terkait dalam  system  yang  dirancang,  dapat  dilihat 

pada gambar di bawah  ini : 
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Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel 

Aplikasi Surat Peringatan 

 

 

4.5.5 Spesifikasi Tabel 

 

1. Tabel Personalia 

Nama tabel       : Tabel_Personalia 

Primary Key       : NIP* 

Foreign Key       : - 

Table 4.2 Tabel Personalia 

 

NAMA FIELD 

TIPE 

DATA 

PANJAN

G KETERANGAN 

Nama Text 50 Nama 

Jenis_kelamin Text 10 Jenis_kelamin 

Alamat text 100 Alamat 

No_telepon  Numbe

r  

12 No_telepon 
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2. Tabel  Surat  Peringatan 

Nama tabel       : Tabel_surat_peringatan 

Primary Key       : No_surat* 

Foreign Key       : ( NIP, NIK, Kode Pimpinan ) 

Table 4.3 Tabel Surat Peringatan 

 

NAMA FIELD 

TIPE 

DATA 

PANJAN

G KETERANGAN 

Jenis_surat Text 20 Jenis_surat 

Perihal  Text 25 Perihal 

Nama_karyawan text 50 Nama_karyawan 

Tgl_surat Date/Ti

me 

10 Tgl_surat 

NIP number 15 NIP 

NIK number 15 NIK 

Kode_pimpinan number 15 Kode_pimpinan 

 

3. Tabel Karyawan 

Nama tabel       : Tabel_Karyawan 

Primary Key       : NIK* 

Foreign Key       :  

Table 4.4 Tabel Karyawan 

NAMA FIELD 

TIPE 

DATA 

PANJAN

G KETERANGAN 

Nama_Karyawan Text 50 Nama Karyawan 

Jenis_Kelamin Text 10 Jenis Kelamin 

 



xlv 
 

 

 

 

Tabel 4.4 Tabel Karyawan (lanjutan) 

Alamat  Text 100 Alamat  

No_telepon number 12 No_telepon 

 

4. Tabel Pimpinan 

Nama tabel       : Tabel_Pimpinan 

Primary Key       : kode_pimpinan* 

Foreign Key       :  

Tabel 4.5 Tabel Pimpinan 

NAMA FIELD 

TIPE 

DATA 

PANJAN

G KETERANGAN 

Nama Text 50 Nama 

Jabatan  Text  20 Jabatan  

Jenis_Kelamin Text 10 Jenis_Kelamin 

Alamat  Text  100 Alamat  

No_telepon  Numbe

r  

12 No_telepon  

 

4.6  Tampilan Rancangan Program 

4.6.1    Rancangan  Tampilan  Form Login 

Form login berfungsi sebagai pengamanan akses masuk kedalam sistem 

aplikasi surat peringatan pada PT Bina Kerja Cemerlang Bandar Lampung, 

pengguna yang akan masuk kedalam sistem harus mengisi kolom user name 

beserta password untuk melakukan login. 
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Gambar 4.6 Form Login 

 

4.6.2 Rancangan Tampilan Form Menu Utama  

Form menu utama adalah tampilan awal setelah pengguna berhasil 

melakukan login . Pada  form   menu  utama ada beberapa menu  utama yang 

dapat dipilih oleh pengguna seperti  menu data karyawan, data surat dan ubah 

password. Dimana ketiga menu tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan 

pengguna dalam pengolahan surat. 

 

Gambar 4.7 Form Menu Utama 
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4.6.3 Rancangan Tampilan Form Data Karyawan 

Form data karyawan adalah form yang digunakan untuk mengisi data 

karyawan untuk pengisian karyawan baru dan pencarian nama karyawan. 

 

Gambar 4.8 Form Data Karyawan 

 

4.6.4 Rancangan  Output Data Karyawan 

Rancangan Output Data Karyawan adalah rancangan yang berisikan data 

Karyawan yang dapat di dicetak. 
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Gambar 4.9 Output Data Karyawan 

 

4.6.5 Rancangan Tampilan Form Data Jenis Surat 

Form data jenis surat adalah form yang digunakan untuk menginput jenis 

surat dan mencari data surat yang telah ada. 

 

Gambar 4.10 Form Data Jenis Surat 

 

4.6.6  Rancangan Tampilan Form Data Surat Peringatan 

Form data Surat Peringatan adalah form yang digunakan untuk mencari 

nama karyawan yang bersangkutan sebelumnya sudah mendapat surat peringatan. 

 

Gambar 4.11 Form Data Surat Peringatan 
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4.6.7 Rancangan Output Data Surat Peringatan 

 

Rancangan Output Data Surat Peringatan adalah rancangan yang 

berisikan data Surat Peringatan yang dapat di ubah dan dicetak. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Output  

Cetak Laporan Data Surat Peringatan 

 

4.6.8  Rancangan Tampilan Form Laporan Jumlah Data SP 

Form Laporan Jumlah Data SP adalah form yang dapat digunakan untuk 

melihat data keseluruhan surat peringatan yang telah dikeluarkan oleh PT Bina 

Kerja Cemerlang.  
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Gambar 4.13 Form Laporan Jumlah Data Surat Peringatan 

4.6.9 Rancangan Output Laporan Jumlah Data Surat Peringatan 

Rancangan Output Laporan Jumlah Data SP adalah rancangan yang dapat 

mencetak laporan jumlah data surat peringatan yang telah dikelurkan oleh PT 

Bina Kerja Cemerlang. 

 

Gambar 4.14 Rancangan Output  

 Laporan Jumlah Data Surat Peringatan 

 

4.6.10 Rancangan Tampilan Form Ubah Password 
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Form Ubah Password adalah form  dapat digunakan untuk mengubah 

passoword yang dapat dilakukan oleh bagian personalia. 

 

Gambar 4.15 Form Ubah Password 

 

 

 

4.6.11 Rancangan Form Tambah  Pengguna 

Form Tambah Pengguna merupakan Form untuk menambah Pengguna 

baru. 

 

Gambar 4.16 Form Tambah Pengguna 

4.6.12  Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan urutan kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

pembuatan sistem, dimulai dari tahapan awal hingga akhir pembuatan sistem. 
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Dibawah ini adalah penjadwalan pembuatan perancangan aplikasi surat 

peringatan. Dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Kegiatan Penelitian  

Minggu Ke  

Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observasi                         

Wawancara                         

Dokumentasi                         

Tinjauan Pustaka                         

Pengumpulan 

Kebutuhan                         

Perancangan                          

 

Tabel 4.6 Penjadwalan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

        Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 Dengan merancang system berbasis data yang menyimpan seluruh data 

kedisiplinan karyawan sehingga dapat memudahkan dan membuat kecil 

kemungkinan terjadinya kesalahan pada bagian Personalia dalam 

mengambil tindakan/keputusan terhadap karyawan yang melakukan 

kesalahan (Surat Peringatan Kerja) . 

 

5.2. Saran  

       Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran 

yang dapat disampaikan oleh penulis untuk mengembangkan perangkat lunak ini 

antara lain: 

a. Perlu adanya implementasi karena perangkat lunak ini hanya sebatas 

perancangan. 

b. Pada tahap implementasi selanjutnya perangkat lunak ini dianjurkan pada 

file surat dapat diintegerasikan dengan foto scan, Sehingga akan 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam pendataan data surat dan file surat. 
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