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Abstrak - Pengelolaan data kepegawaian di RSK 
Ngesti Waluyo merupakan suatu komponen penting 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Pengelolaan data secara manual, mempunyai banyak 
kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, 
akurasinya juga kurang dapat diterima. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya data kepegawaian dan 
pengolahan yang manual serta keterbatasan jumlah 
karyawan personalia di RSK Ngesti Waluyo. 

Dalam sebuah organisasi dibutuhkan suatu 
sistem yang menyediakan informasi bagi semua 
tingkatan. Sistem informasi harus bisa menyimpan, 
mengambil, mengubah, memproses dan 
mengkomunikasikan informasi yang di terima 
dengan menggunakan sistem informasi. Informasi 
dalam lingkungan sistem informasi harus dapat 
menuntun pemakai untuk membuat keputusan. 

Sistem yang dirancang berfungsi untuk 
mengelola data teknis kepegawaian berbasis web 
yang dapat diakses dengan mudah oleh petugas 
untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit 
serta menjadi fasilitas pendukung untuk 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan 
terciptanya pengolahan data, baik administraif  
maupun fungsional secara efektif dan efesien. Sistem 
yang dibangun berbasis GUI (Graphical User 
Interface) dan RDBMS (Relational Data Base 
Management System). Sistem ini diimplementasikan 
dengan bahasa pemrograman PHP dan basisdata 
Oracle 8i. 

 
Kata-kunci: data kepegawaian,  GUI, Oracle dan 
PHP. 
 
A. PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang 

Pengelolaan data di rumah sakit merupakan 
salah satu komponen yang penting dalam 
mewujudkan suatu sistem informasi di rumah sakit. 
Pengelolaan data secara manual, mempunyai 
banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu 
yang lama, keakuratannya juga kurang dapat 
diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat 
besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang 
ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data 
dengan cara manual dapat digantikan dengan suatu 
sistem informasi dengan menggunakan komputer. 
Selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data 
juga menjadi lebih akurat. 

RSK Ngesti waluyo Menjawab kebutuhan 
masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan. Untuk 
meningkatkan mutu pelayanan maka dirancang 
sebuah sistem informasi yang akan mendukung 
kegiatan operasional rumah sakit serta menjadi 
fasilitas pendukung untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan dengan terciptanya pengolahan 
data, baik administratif maupun fungsional secara 
efektif dan efisien. 

 
2. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 
merancang dan membangun sebuah Sistem 
Informasi Sumber Daya Manusia pada RSK Ngesti 
Waluyo berbasis web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basisdata Oracle. Sistem 
informasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
membantu mengolah data kepegawaian mulai dari 
presensi, penggajian, data pegawai, dan kenaikan 
pangkat. 
 
3. Pembatasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini pembahasan akan 
dibatasi pada hal-hal berikut ini : 

1. Hanya membahas tentang Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia ini hanya memanfaatkan  fasilitas 
cetak dari browser web. 

3. Tugas Akhir ini dirancang menggunakan 
metode perancangan dengan metodologi 
pendekatan terstruktur yang mendukung 
terwujudnya Aplikasi Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia. 

4. Data teknis kepegawaian yang dimasukkan 
pada data Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia dalam pengujian Tugas Akhir ini 
adalah data simulasi / rekaan. 

 
B. PERANCANGAN SISTEM 
 
1. Perancangan Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia dengan PHP dan Oracle 8i 
Untuk mengolah data-data kepegawaian, 

diperlukan perangkat lunak yang dapat menjadi alat 
untuk mengimplementasikan aplikasi yang dapat 
menolah data-data kepegawaian. Aplikasi tersebut 
juga harus dapat dipergunakan oleh banyak 
pengguna yang terhubung dalam jaringan yang 
terinstalasi pada RSK Ngesti Waluyo. 

PHP, Oracle dan Apache dipilih pada 
pembuatan aplikasi ini karena memiliki kelebihan. 
PHP sebagai bahasa pemrograman web yang 
tergolong baru, mempunyai beberapa kelebihan 
seperti cepat, mendukung banyak koneksi ke 
basisdata, mudah dipelajari, kompatibilitas dengan 
bermacam-macam sistem operasi (multiplatform) 
dan open source (gratis). Oracle sebagai basisdata 
mempunyai beberapa kelebihan seperti cepat, stabil, 



multiplatform pada beberapa sistem operasi seperti 
Linux, FreeBSD, Windows NT, hingga Windows 
9x, dan Windows Xp. Sedangkan Apache 
merupakan webserver yang paling banyak dipakai 
di dunia Internet sampai dengan saat ini. Kelebihan 
Apache antara lain multiplatform, keamanan yang 
bagus, kestabilan tinggi  dan  gratis. 
 
C. PERANCANGAN APLIKASI 
 
1. Diagram E-R (Entity Relationship) 

Diagram E-R digunakan untuk memodelkan 
struktur data dan hubungan antar data. Diagram E-
R ini di bentuk oleh dua komponen pembentuk 
utama, yaitu Entitas (Entity) dan Relasi 
(Relationship). Seperti diperlihatkan pada Gambar 
1 dibawah. 

 
 
Gambar 1 Diagram E-R dari aplikasi SI SDM 
 
2. Normalisasi 

Perancangan basisdata dari aplikasi sistem 
informasi sumber daya manusia ini dilakukan 
dengan teknik normalisasi. Dalam persfektif 
normalisasi, sebuah basisdata dapat dikatakan baik 
jika setiap tabel yang menjadi unsur pembentuk 
basisdata tersebut juga telah berada dalam keadaan 
baik atau normal.  

 
3. Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan diagram yang 
menggambarkan hubungan antar aplikasi dengan 
pelaku atau pengguna yang melakukan aktivitas 
langsung dengan sistem tersebut. Diagram ini juga 
melukiskan nama proses yang terjadi secara singkat 
dan secara global antara pengguna dan aplikasi. 
Adapun diagram konteks dari SI SDM ditunjukkan 
pada Gambar 2. Pengguna sistem terdiri dari admin 
dan manajemen bidang sumber daya manusia RSK 
Ngesti Waluyo. 
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Gambar 2 Diagram konteks aplikasi SI SDM 
 
4. Diagram Alir Data (Data Flow 

Diagram/DFD) 
Dari diagram konteks, selanjutnya dapat 

digambarkan DFD dari SI SDM. Berikut ini 
penjelasan dari masing-masing level DFD. 

 
4.1 DFD Level 0 

Pada DFD level 0, SI SDM ini terdapat 3 
proses, yaitu: 

1. Proses login pengguna. 
2. Proses Olah Data kepegawaian SI SDM. 
3. Proses logout. 
 

4.2 DFD Level 1 
a. Proses 1 Login Pengguna 

Proses login ini merupakan proses yang 
dilakukan oleh pengguna untuk dapat mengakses 
menu SI SDM. DFD level 1 proses 1 login 
Pengguna digambarkan pada Gambar 3. terdapat 
tiga proses yang membentuk sistem login 
pengguna, yaitu: 

1) Entri data login, yaitu menginputkan data 
user id dan password. 

2) Proses verifikasi user id dan password, hal 
ini dilakukan dengan mencocokkan user id 
dan password yang diinputkan dengan data 
yang ada di basisdata. 

3) Proses pembuatan cookies. 
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Gambar 3 DFD Level 1 Proses 1 Login Pengguna 
 
b. Proses 2 Olah Data SI SDM 

Proses ini merupakan proses untuk mengolah 
data-data kepegawaian yang meliputi biodata, 
kepangkatan, absensi, dp3, panggajian, catatan, 
training dan sebagainya. 

Ada beberapa proses yang membentuk DFD 
Level 1 proses 2, yaitu: 

1) Proses menu biodata. 
2) Proses menu tarining. 



3) Proses menu kepangkatan. 
4) Proses menu catatan. 
5) Proses menu DP3. 
6) Proses menu Absensi. 
7) Proses menu piket. 
8) Proses menu lembur. 
9) Proses menu cuti. 
10) Proses menu penggajian. 
11) Proses menu biaya 

Ke-11 proses di atas dapat didekomposisi menjadi 
DFD Level 2. 
 
c. Proses 3 Logout 

Proses ini merupakan proses untuk keluar dari 
aplikasi. 
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Gambar 4 DFD Level 1 Proses 3 Logout 
 
4.3 DFD Level 2 

DFD Level 2 merupakan hasil dekomposisi 
dari proses-proses pada DFD Level 1, yaitu pada 
proses olah data aplikasi SI SDM. 

 
a. Proses Menu Biodata 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data biodata kepegawaian meliputi nama, 
nik, pendidikan, alamat, gugus tugas, dan hal-hal 
yang berhubungan dengan data-data pegawai. 
Pengguna dapat melihat, menambah, mengubah 
serta menghapus data biodata di basisdata tabel 
T_SDM_BIODATA tergantung hak akses yang 
dimiliki oleh pengguna. 
b. Proses Menu Pelatihan 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data kursus atau pelatihan yang diikuti 
oleh pegawai. Data training ini meliputi nama dan 
nik, jangka waktu training, nama training dan 
vendor atau pemberi training. 
c. Proses Menu Kepangkatan 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data jabatan atau kepangkatan yang 
dimiliki oleh pegawai. Data kepangkatan ini 
meliputi nama dan nik, golongan, ruang, jabatan, 
posisi, gugus tugas, profesi, deskripsi pekerjaan, 
tugas pokok, tugas tambahan, promosi, tanggal 
kenaikan jabatan, kenaikan golongan, dan kenaikan 
kala. 
d. Proses Menu Catatan 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data catatan pegawai. Catatan ini dapat 
berupa hukum dinas (HUKDIS) ataupun mengenai 
prestasi seorang pegawai. Data catatan ini meliputi 

nama dan nik, catatan pegawai, tanggal catatan dan 
kode catatan. 
e. Proses Menu DP3 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data DP3 yang diikuti oleh pegawai. Data 
DP3 ini meliputi nama dan nik, nilai, hasil dan 
penilai. 
f. Proses Menu Presensi 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data presensi pegawai. Data presensi ini 
meliputi nama dan nik, jam dan tanggal masuk,  dan 
jam dan tanggal pulang. 
g. Proses Menu Piket 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data piket pegawai. Data piket ini 
meliputi nama dan nik, jam dan tanggal piket. 
h. Proses Menu Lembur 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data lembur pegawai. Data lembur ini 
meliputi nama dan nik, tanggal lembur, dan jam 
mulai dan selesai lembur. 
i. Proses Menu Cuti 
DFD level ini merupakan proses untuk mengolah 
data cuti pegawai. Data cuti ini meliputi nama dan 
nik, dan jangka waktu cuti. 
j. Proses Menu Penggajian 

DFD level ini merupakan proses untuk 
mengolah data penggajian. Data penggajian ini 
meliputi nama dan nik, dan proses pengolahan data 
penggajian.  
k. Proses Menu Rekapitulasi Gaji 

DFD level ini merupakan proses untuk 
memasukkan data penggajian yang selanjutnya data 
tersebut akan diolah oleh bagian akuntansi. Data 
rekapitulasi gaji ini meliputi transaksi pada proses 
penggajian. 

 
D. PENGUJIAN DAN ANALISIS 
 

Pada bab ini akan dibahas pengujian serta 
analisis dari SISDM yang telah di implementasikan 
sebelumnya dengan melakukan proses skripting 
bahasa pemrograman PHP dan basis data Oracle 8i. 

 
1. Proses Login Pengguna 

Pengguna mengisikan nickname dan password 
serta menekan tombol login, maka sistem akan 
membandingkan data nickname dan password 
dengan basisdata phpnuke pada MySQL untuk 
akses halaman web dan basisdata promed pada 
ORACLE untuk akses sistem informasi. Bila 
pengguna tanpa akses mencoba login atau 
melakukan kesalahan memasukkan nickname dan 
password, akan muncul pesan kesalahan, bila benar 
akan tampil menu utama pengguna. Pengguna dapat 
menekan tombol “SDM” untuk masuk ke menu 
SDM. 



 
2. Proses Olah Data Biodata 
 
a. Pengujian Biodata 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu biodata. Pada halaman entry data baru 
pengguna memasukkan data baru berupa nama, nik, 
tempat dan tanggal lahir, alamat, dan hal-hal yang 
berhubungan dengan data pegawai diikuti dengan 
menekan tombol “Simpan”, lalu akan muncul 
halaman konfirmasi yang menampilkan data 
pegawai baru yang yang telah dimasukkan ke 
basisdata. Pengguna dengan hak akses penuh 
memiliki hak untuk mengubah menghapus data 
pegawai. Tampilan menu display biodata pegawai 
ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Tampilan data biodata kepegawaian 
 
b. Pengujian Pelatihan 

Untuk memasukkan data pelatihan baru 
memilih link “entry” dibawah menu pelatihan dan 
memasukkan data pelatihan baru pada form seperti 
pada Gambar 6. Data pelatihan yang dimasukkan 
berupa nik dan nama, jenis pelatihan, nama 
pelatihan, vendor pelatihan, biaya, dan tanggal 
mulai dan selesainya pelatihan. Pengguna dengan 
hak akses penuh memiliki hak untuk mengubah dan 
menghapus data pelatihan. 

 
Gambar 6 Halaman masukan data pelatihan pegawai 
 
c. Pengujian Kepangkatan 

Untuk memasukkan data kepangkatan baru 
memilih link “entry” dibawah menu kepangkatan 
dan memasukkan data kepangkatan baru pada form 
seperti pada Gambar 7. Data kepangkatan yang 
dimasukkan berupa nik dan nama, pangkat, 
golongan, ruang, fungsi, gugus tugas, deskripsi 
pekerjaan, tugas pokok, tugas tambahan, kenaikan 

pangkat dan kala baru. Pengguna dengan hak akses 
penuh memiliki hak untuk mengubah dan 
menghapus data kepangkatan.  

Untuk melihat pegawai yang telah mempunyai 
selisih masa kerja dan sudah waktunya menerima 
kenaikan pangkat dapat di lakukan dengan memilih 
link “kenaikan”. Setelah didapatkan data pegawai 
seperti pada Gambar 8 maka data pegawai tersebut 
dapat diperbarui sesuai dengan keperluan. 

 
Gambar 7 Halaman masukan data kepangkatan 
 

 
Gambar 8 Halaman template kenaikan pangkat 
 

 
Gambar 9 Halaman data kepangkatan pegawai 
 
d. Pengujian Catatan 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu catatan. Pada halaman entry data baru seperti 
pada Gambar 10. pengguna memasukkan data baru 
berupa nama, nik, catatan, tanggal catatan, dan kode 
catatan diikuti dengan menekan tombol “Simpan”, 
lalu akan muncul halaman konfirmasi yang 
menampilkan data catatan yang yang telah 



dimasukkan ke basisdata. Pengguna dengan hak 
akses penuh memiliki hak untuk mengubah atau 
menghapus data catatan. 

 
Gambar 10 Halaman masukan data catatan 
 
e. Pengujian DP3 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu dp3. Pada halaman entry data baru seperti 
pada Gambar 11. pengguna memasukkan data baru 
berupa nama, nik, periode penilaian, nilai dp3, 
rekomendasi atasan, dan penilai 1 dan 2 diikuti 
dengan menekan tombol “Simpan”, lalu akan 
muncul halaman konfirmasi yang menampilkan 
data catatan yang yang telah dimasukkan ke 
basisdata. Pengguna dengan hak akses penuh 
memiliki hak untuk mengubah atau menghapus data 
dp3. 

 
Gambar 11 Halaman masukan data DP3 
 
f. Pengujian Presensi 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry masuk” 
ataupun “entry pulang” dibawah menu presensi. 
Pada halaman entry data baru seperti pada Gambar 
12. pengguna memasukkan data baru berupa nama, 
nik, jam masuk, atau jam pulang diikuti dengan 
menekan tombol “Simpan”, lalu akan muncul 
halaman konfirmasi yang menampilkan data catatan 
yang yang telah dimasukkan ke basisdata. 
Pengguna dengan hak akses penuh memiliki hak 
untuk mengubah atau menghapus data presensi. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 12 Halaman masukan data presensi 
    (a) entry masuk, (b) entry pulang 
 
g. Pengujian Piket 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu piket. Pada halaman entry data baru seperti 
pada Gambar 13. pengguna memasukkan data baru 
berupa nama, nik, poin, dan periode piket diikuti 
dengan menekan tombol “Simpan”, lalu akan 
muncul halaman konfirmasi yang menampilkan 
data piket yang yang telah dimasukkan ke 
basisdata. Pengguna dengan hak akses penuh 
memiliki hak untuk mengubah atau menghapus data 
piket. 

 
Gambar 13 Halaman masukan data piket 
 
h. Pengujian Lembur 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu lembur. Pada halaman entry data baru seperti 
pada Gambar 14. pengguna memasukkan data baru 
berupa nama, nik, waktu mulai dan selesai lembur 
diikuti dengan menekan tombol “Simpan”, lalu 
akan muncul halaman konfirmasi yang 
menampilkan data lembur yang yang telah 
dimasukkan ke basisdata. Pengguna dengan hak 
akses penuh memiliki hak untuk mengubah atau 
menghapus data lembur. 



 
Gambar 14 Halaman masukan data lembur 
 
i. Pengujian Cuti 

Menu ini bisa diakses oleh pengguna dengan 
akses penuh dengan menekan link “entry” dibawah 
menu cuti. Pada halaman entry data baru seperti 
pada Gambar 15. pengguna memasukkan data baru 
berupa nama, nik, periode cuti, jumlah cuti tahunan, 
jumlah cuti yang sudah diambil, dan tanggal mulai 
dan selesai cuti diikuti dengan menekan tombol 
“Simpan”, lalu akan muncul halaman konfirmasi 
yang menampilkan data cuti yang yang telah 
dimasukkan ke basisdata. Pengguna dengan hak 
akses penuh memiliki hak untuk mengubah atau 
menghapus data cuti. 

  
Gambar 15 Halaman masukan data cuti 
 
j. Pengujian Penggajian 

1. Template penggajian 
Fungsi template gaji ini untuk menjalankan 
fungsi paket SDM dan memberikan status gaji 
kepada pegawai, seperti pada Gambar 16. 

 
Gambar 16 Template gaji pegawai 
 
 
 
 

2. Proses data penggajian 
Fungsi ini digunakan untuk memproses gaji para 
pegawai pada bulan yang bersangkutan, seperti 
pada Gambar 17 

 
Gambar 17 Proses gaji pegawai 

 
3. List gaji pegawai 
Fungsi ini digunakan untuk melihat data gaji 
pegawai. Seperti pada Gambar 28 yang 
menampilkan daftar gaji pokok pegawai. 

 
Gambar 18 List gaji pegawai 
 

4. Status gaji pegawai 
Fungsi ini untuk mengktifkan list gaji pegawai. 
Seperti yang terlihat pada Gambar 19 yang 
menunjukkan status gaji pokok pegawai yang 
aktif. 

 
Gambar 19 List gaji pegawai 
 
k. Pengujian Rekapitulasi Gaji 

Proses ini digunakan untuk melakukan 
rekapitulasi gaji, dimana data penggajian dari 
masing-masing gugus tugas akan disimpan dan 
diolah oleh bagian akuntansi. 

 
Gambar 20 Proses entry rekapitulasi gaji pegawai 
 
3. Proses Logout Pengguna 

Untuk keluar dari sistem ataupun SI SDM 
dapat dilakukan dengan mengklik link logout pada 
menu. Setelah keluar dari sistem maka akan ada 
halaman konfirmasi behwa pengguna telah logout 
dari sistem.. 
 
 



E. PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 

Setelah merancang dan membuat Sistem 
Informasi Sumber Daya Manusia (SI SDM) 
berbasis web maka diperoleh hasil-hasil yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perancangan basisdata pada aplikasi ini 
melalui proses Entity Relationship (E-R) dan 
normalisasi hingga tingkat ketiga untuk 
mendapatkan sistem basisdata yang efektif dan 
efisien dan tidak terjadi duplikasi dan 
inkonsistensi pada setiap record data. 

2. Dari hasil pengujian dengan memasukkan, 
menampilkan, mengedit dan menghapus data, 
SI SDM telah dapat bekerja dengan baik dalam 
mengolah data kepegawaian. 

3. Dibandingkan dengan sistem pelaporan 
kepegawaian manual, implementasi SI SDM 
dapat mempersingkat waktu pelaporan, data 
aktual selalu terjaga validitasnya. 

4. Apabila pengguna ingin menghapus sebuah 
data akan ada konfirmasi ulang apabila data 
tersebut berhubungan dengan data lain. 

5. Kunci keberhasilan implementasi  SI SDM  
tergantung pada disiplin pengisian dan 
pembaruan (update) data oleh petugas 
kepegawaian. 

 
2. Saran 

Setelah dilakukan pengujian pada aplikasi 
yang telah terbentuk, dapat diberikan beberapa 
saran berikut: 

1. Sebagai bahan perbandingan, aplikasi ini 
agar dibuat dengan bahasa server side yang 
lain seperti ASP. 

2. Untuk presensi dapat digunakan alat bantu 
seperti kartu magnetik, pembaca barcode 
dan pembaca sidik jari. 
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