
BAB IV
IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 Deskripsi Umum

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana implementasi kerja dari perancangan dan pembuatan aplikasi absensi
dinas  luar  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Jawa  Timur.  Berikut  ini  tahapan  yang  akan  dilakukan  dalam
implementasi sistem absensi dinas luar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

4.1.1 Aplikasi Absensi Dinas Luar 

Gambar 4.1 Aplikasi Absensi Dinas Luar

Ada beberapa menu dalam aplikasi ini yaitu :

1. Master

a. Hari libur – Menu ini digunakan untuk menginput data hari libur minggu dan hari libur besar.

b. Kepegawaian  –  Menu  ini  digunakan  untuk  menginput  data  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Provinsi Jawa Timur.

c. Satuan kerja – Menu ini digunakan untuk menginput data satuan kerja

2. Transaksi

a. Absensi Dinas Luar – Menu ini digunakan untuk menginput absensi pegawai yang sedang melaksanakan dinas
luar.

b. Absensi Lembur - Menu ini digunakan untuk menginput absensi pegawai yang sedang melaksanakan kerja
lembur

3. Laporan

a. Laporan absensi dinas luar – Memperlihatkan hasil data absensi dinas luar sebagai laporan.

b. Laporan absensi lembur - Memperlihatkan hasil data absensi dinas luar sebagai laporan.

4. Login - Masuk aplikasi.

5. Logout – Keluar Aplikasi

4.1.2 Hasil Implementasi Aplikasi Absensi Dinas luar

Sebelum masuk kedalam aplikasi, admin / user terlebih dahulu melakukan login.



Gambar 4.2 Login

Setelah user login dan masuk halaman utama absensi dinas luar terdapat menu pilihan yang disediakan, yaitu :

1. Master

Pada menu master terdapat tiga halaman kerja yaitu, hari libur, kepegawaian dan satuan kerja.

a. Hari Libur

Menu hari libur menampilkam history. History yang dimaksud adalah berupa tabel yang menampilkan data hasil
create dan update pada hari libur.

Gambar 4.3 Menu hari libur

Adapun menu  manage hari libur yang dapat menampilkan data serta melakukan pencarian data hari libur yang
dipilih sesuai dengan ID yang diinputkan. Selain menampilkan data hari libur pada menu  manage terdapat kolom action
dalam tabel manage hari libur yang berisi tiga buah button yaitu view, update dan delete.

Menu Create hari libur juga terdapat pada manage. Ketika meng-klik button create hari libur, user berpindah ke
sebuah form untuk penambahan data hari libur baru (lihat gambar 4.5). Serta terdapat menu list hari libur untuk kembali ke
halaman awal hari libur dan menapillkan data list hari libur.

Gambar 4.4 Manage hari libur



Gambar 4.5 create hari libur

Setelah selesai mengisi form hari libur kemudian menekan tombol create,  maka data akan otomatis ditambahkan
dan user dialihkan ke menu view yang menampilkan data yang baru diinputkan (lihat gambar 4.6)

Gambar 4.6 view hari libur

Pada menu view hari libur terdapat tombol list, create, update, delete dan manage hari libur. Ketika user menekan
tombol update hari libur maka akan ditampilkan sebuah form update hari libur (lihat gambar 4.6). Setelah selesai mengudate
dan dan menekan tombol save maka secara otomatis perubahan data disimpan.

Gambar 4.7 update hari libur

Menu delete disediakan jika user ingin menghapus data hari libur. Untuk menghapus data terlebih dahulu untuk
memilih data yang akan dihapus.  Setelah menekan tombol delete akan keluar notifikasi  peringatan apakah benar ingin
menghapus data. Jika menekan OK maka data akan terhapus jika cancel maka akan kembali pada data view.



Gambar 4.8 notifikasi delete

b. Kepegawaian

Sama  halnya  dengan  menu  sebelumnya,  menu  kepegawaian  menampilkam  history   berupa  tabel  yang
menampilkan data hasil create, update, delete, manage dan view kepegawaian.

Gambar 4.9 Menu pegawai

Gambar 4.10 manage pegawai

Gambar 4.11 View pegawai



Gambar 4.12 Update pegawai

Gambar 4.13 Delete Pegawai

c. Satuan Kerja

Menu  satuan  kerja  menampilkam  history   berupa  tabel  yang  menampilkan  data  hasil  create,  update,  delete,
manage dan view satuan kerja.

Gambar 4.14 Menu Satuan Kerja



Gambar 4.15 manage satuan kerja

Gambar 4.16 create satuan kerja

Gambar 4.17 View satker



Gambar 4.18 Update satker

Gambar 4.19 Delete Satker

2. Transaksi

Pada menu transaksi terdapat dua halaman kerja yaitu, absensi dinas luar dan absensi lembur.



a. Absensi Dinas Luar

Menu absensi dinas luar menampilkam history  berupa tabel yang menampilkan data hasil create, update, delete,
manage dan view absensi dinas luar.

Gambar 4.20 Menu Dinas luar

Gambar 4.21 manage dinas luar

Gambar 4.22 Create dinas luar



Gambar 4.23 View Dinas Luar

Gambar 4.24 Update Dinas Luar

b. Absensi Lembur 

Menu absensi lembur menampilkam  history  berupa tabel yang menampilkan data hasil  create,  update, delete,
manage dan view absensi lembur.

Gambar 4.25 Menu Absensi Lembur



Gambar 4.26 Manage lembur

Gambar 4.27 Create Lembur

Gambar 4.28 View Lembur



Gambar 4.29 Update Lembur



3. Laporan

Pada menu laporan terdapat dua halaman laporan yaitu, laporan absensi dinas luar dan laporan absensi lembur yang
berasal dari inputan data transaksi.

a. Laporan Absensi Dinas Luar

Laporan absensi dinas luar menampilkam tabel  hasil data dari inputan transaksi absensi dinas luar.

Gambar 4.30 Laporan Absensi Dinas Luar

b. Laporan Absensi Lembur

Laporan absensi lembur menampilkam tabel  hasil data dari inputan transaksi absensi lembur.

Gambar 4.31 Laporan Absensi Lembur
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