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 BAB II 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peraturan Undang-Undang Tetang Jam Kerja Karyawan di Indonesia 

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur 

dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk 

peraturan jam kerja terdapat pada pasal 77 sampai dengan pasal 85. Adapun isi dari 

peraturan jam kerja pasal 77 sampai dengan pasal 85 sebagai berikut; 

A. Pasal 77  

1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

B. Pasal 78 

1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 
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3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

4. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

C. Pasal 79 

1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

beker-ja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 

tidak termasuk jam kerja. 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 

secara terus menerus; dan 

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 

pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 

pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-

menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 

tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun 

berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 

(enam) tahun. 

3. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama. 

4. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya 

berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 

5. Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

D. Pasal 80 

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
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E. Pasal 81 

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama 

dan kedua pada waktu haid. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

F. Pasal 82 

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 

2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan. 

G. Pasal 83 

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi 

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama 

waktu kerja. 

H. Pasal 84 

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak 

mendapat upah penuh. 

I. Pasal 85 

1. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

2. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau 

dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 

kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan 

pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar 

upah kerja lembur. 
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4. Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

2.2 Peraturan Undang-Undang Tentang Upah Karyawan di Indonesia 

Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Upah adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada karyawan 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari 

ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 

1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang 

lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum 

(Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003). 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003). 

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

meliputi: 

1. Upah minimum. 

2. Upah kerja lembur. 

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. 

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

6. Bentuk dan cara pembayaran upah. 

7. Denda dan potongan upah. 

8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 

9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 

10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan 

11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
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2.3 Peraturan Perusahaan Tentang Upah dan Jam Kerja 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan 

yang berfungsi sebagai pegangan bagi perusahaan maupun karyawan untuk 

memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pengusaha dan 

karyawan, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan 

kelangsungan usaha perusahaan.  

PT. Wahana Semesesta Ilmu memiliki peraturan perusahaan yang terdiri dari 

16 Pasal yang memuat tentang ruang lingkup perjanjian, jangka waktu hubungan 

kerja dan masa percobaan, hak dan kewajiban, perilaku professional, upah dan 

tunjangan, waktu kerja, ketidakhadiran, cuti libur dan ijin meninggalkan pekerjaan, 

penilaian kerja, ikatan dinas, tindak disiplin, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, 

pengakhiran hubungan kerja, hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan, 

dan terakir tentang lainnya.  

Peraturan perusahaan PT. Wahana Semesta Ilmu tentang upah kerja dimuat 

pada pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan jam kerja dimuat pada pasal 6 adapun isi dari pasal 

5 dan pasal enam adalah sebagai berikut; 

A. Pasal 5 Ayat 1 - 4 tentang Upah 

1. Karyawan berhak menerima upah dan tunjangan sebagaimanan dinyatakan 

dalam lampiran seluruh upah yang diberikan dalam mata uang Rupiah dan 

dibayarkan pada waktu yang ditentukan oleh perusahaan.  

2. Sesuai ketentuan mengenai pajak penghasilan, upah dan tunjangan yang 

diberikan dalam bentuk uang akan dipungut pajak penghasilan yang mana 

pajak ktersebut dibayarkan karyawan atas nama perusahaan kepada kantor 

kas perbendaharaan Negara (KKPN). 

3. Jumlah upah dan tunjangan yang diterima perusahaan bersifat rahasia dan 

oleh karenanya karyawan dilarang untuk memberitahukan jumlah Upah 

karyawan kepada karyawan perusahaan lainnya dan karyawan wajib 

melakukan usaha yang diperlukan guna menjamin pelaksanaan ketentuan 

dalam ayat ini. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat ini mengacu pada 

ketentuan Internal. 
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4. Dalam hal karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan dan bukti yang dapat 

diterima oleh perusahaan, maka perusahaan berhak melakukan pemotongan 

terhadap upah karyawan sesuai dengan jumlah hari tidak masuk kerja.  

 

B. Pasal 6 tetang Waktu Kerja 

1. Karyawan wajib memenuhi ketentuan mengenai jumlah waktu kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan dan karyawan wajib hadir pada hari dan jam kerja 

sebagaimana dinyatakan dalam lampiran dan atau ketentuan lain yang akan 

ditetapkan kemudian oleh perusahan.  

2. Karyawan bersedia untuk bekerja selama 40 jam minggu sesuai dengan 

jadwal bekerja yang dibuat oleh perusahaan dengan mengikuti system shift 

yang dibuat oleh perusahaan. 

3. Karyawan diharapkan melapor untuk bekerja selambat-lambatnya 15 menit 

sebelum waktu shift dimulai. 

4. Perusahaan dapat meminta karyawan untuk hadir sewaktu-waktu untuk 

menjalankan beberapa fungsi khusus aktivitas-aktivitas lainnya yang ada 

diluar jam kerja bilamana diperlukan 

5. Karyawan wajib untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihak pertama 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, baik didalam 

maupun diluar jam kerja yang telah ditetapkan.  

 

2.4 Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan(PPh21) 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang. Pajak yang dibayarkan akan digunakan Negara untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Pembayaran pajak dapat berupa perorangan (pribadi) atau 

badan usaha. Setiap pembayar pajak disebut Wajib Pajak(WP). Sebagai tanda 

pengenal diri, wajib pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai 

tahun 2009, NPWP wajib dipunyai oleh warga negara Indonesia. Ada banyak jenis 

pemotongan pajak di Indonesia salah satunya pajak penghasilan(PPh21). 

 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan 
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atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak 

dalam negeri. Adapun peserta wajib PPh21 adalah orang yang dikenai pajak atas 

penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan 

peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. 

Peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, 

penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan 

peserta kegiatan. Ketentuan tarif perhitungan pemotongan pajak PPh21 diatur 

dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1.Adapun tarif progresif 

pemotongan pajak pribadi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2.1. Tarif Pajak Profresif 

Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan 50 juta 5% 

50 juta sampai dengan 250 juta 15% 

250 juta sampai dengan 500 juta 25% 

Diatas 500 juta 30% 

 

Penghasilan Netto Kena Pajak adalah penghasilan dari karyawan yang sudah 

dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak/PTKP. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian penghasilan 

tidak kena pajak, tarif PTKP adalah sebagai berikut: 

 

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) 

Tabel 2.2. PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak  TK0 54.000.000,- 

Tanggungan 1 TK1 58.500.000,- 

Tanggungan 2 TK2 63.000.000,- 

Tanggungan 3 TK3 67.500.000,- 
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2. Wajib Pajak Kawin  

Tabel 2.3. Wajib Pajak Kawin. 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K0 58.500.000,- 

Tanggungan 1 K1 63.000.000,- 

Tanggungan 2 K2 67.500.000,- 

Tanggungan 3 K3 72.000.000,- 

 

 

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung 

Tabel 2.4. PTKP Wajib Pajak Kawin Suami Isti Bekerja. 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K/I/0 112.500.000,- 

Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,- 

Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,- 

Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,- 

 

 

2.5 Peraturan Pemotongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

2.5.1 BPJS Kesehatan 

Dasar Perhitungan iuran BPJS Kesehatan dan penentuan hak kelas rawat 

memang telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan pemerintah (Perpres) 

nomor 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres nomor 12/2003 tentang Jaminan 

Kesehatan (JAMKES). sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Dasar Perhitungan Iuaran BPJS Kesehatan Penerima Upah 

 

1. Dasar Perhitungan Untuk Pegawai Pemerintah. 

Dasar perhitungan iuran BPJS peserta penerima upah dari golongan pegawai 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri 

atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji 

atau Upah per bulan. 

b. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk Peserta BPJS PPU dari 

golongan PNS/TNI POLRI dan Pejabat negara adalah Gaji pokok + 

Tunjangan Keluarga. 

c. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk Peserta BPJS 

Kesehatan Pegawai pemerintah tapi Non PNS/TNI POLRI adalah maksimal 

sebesar 2 x nilai PTKP K/1. 

2. Dasar Perhitungan Untuk Pegawai Non Pemerintahan (Perusahaan Swasta). 

Dasar perhitungan iuran BPJS peserta penerima upah dari golongan pegawai 

non pemerintah (Perusahaan Swasta) adalah sebagai berikut: 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 



18 
 

a. Tarif iuran bagi PPU Badan Usaha Swasta yang dibayarkan adalah. 

i. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja. 

ii. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

b. Iuran di atas untuk total 5 anggota keluarga sekaligus (Pekerja yang 

bersangkutan   + suami /istri + 3 orang anak). 

c. Sedangkan anak ke 4 dan seterusnya termasuk orang tua dan mertua yang 

masih menjadi tanggungan, harus membayar iuran perorang sebesar 1% dari 

gaji/upah sesuai ketentuan (penambah iuran BPJS di atas). 

d. Selain keluarga di atas (paman, bibi dan kerabat lainnua) harus daftar sendiri 

menjadi peserta BPJS Mandiri dan besarnya iuran perorang sesuai dengan 

besarnya iuran bpjs mandiri berdasarkan kelas 1,2 atau 3. 

e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah Gaji/Upah 

Pokok + Tunjangan tetap. maksimal sebesar 2 x Nilai PTKP/K1. 

f. Apabila terdapat pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di bawah 

(lebih kecil) dari UMK/UMR/UMP, maka dasar perhitungan menggunakan 

UMK, kecuali Badan Usaha tersebut memiliki surat penangguhan 

pelaksanaan Upah Minimum dari gubernur. 

g. Apabila terdapat pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di atas  (lebih 

besar) dari 2 x PTKP K/1, maka dasar perhitungannya tetap menggunakan 2 

x PTKP K/1 sebagai batas atas potongan iuran. 

h. Jika Besarnya Gaji diantara (1,5 x PTKP/K1 s/d 2 x PTKP/K2) maka dasar 

perhitungan adalah gaji dari karyawan itu sendiri. 

 

2.5.2 BPJS Jaminan Hari Tua 

BPJS Jaminan Hari Tua merupakan tabungan dari pendapatan selama 

karyawan aktif bekerja dan disisihkan sebagai bekal memasuki hari tua. Jaminan 

Hari Tua bisa diambil sekaligus saat karyawan memasuki usia pensiun, meninggal 

dunia, atau cacat tetap. Iiuran JHT sebesar 5,7% dari gaji pokok dan tunjangan tetap 

per bulan terdiri dari 3,7% dibayar perusahaan dan 2% dibayar pekerja. 
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2.5.3 BPJS Pensiun 

BPJS Jaminan Pensiun adalah pendapatan bulanan untuk memastikan dasar 

yang laik bagi karyawan ketika memasuki hari tua. Jaminan pensiun diberikan 

secara bulanan setelah Anda memasuki masa pensiun. Iuran JHT sebesar 5,7% dari 

gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan terdiri dari 3,7% dibayar perusahaan dan 

2% dibayar pekerja. 

2.6 Konsep Sistem Informasi 

Menurut Tata Sutabri (2012) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laoparan-laporan 

yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. 

 

2.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses menentukan 

bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, 

merancang dan membangun sistem tersebut. (Denis et al).  

Mengenai System Development Life Cycle (SDLC) Alan Dennis, Barbara 

Haley Wixom, Roberta M. Roth mengatakan bahwa membangun sistem informasi 

ini mirip dengan membangun rumah. Pemilik menggambarkan visi untuk rumah 

kepada pengembang. Ide ini berubah menjadi sketsa dan gambar yang ditampilkan 

kepada pemilik dan disempurnakan sampai pemilik setuju bahwa gambar 

menggambarkan apa yang dia inginkan. Satu set cetak biru rinci yang 

menyajikan lebih banyak informasi spesifikasi tentang rumah (misalnya: tata letak 

kamar, penempatan perlengkapan pipa dan outlet listrik, dan sebagainya). 

Akhirnya, rumah dibangun mengikuti cetak biru dan dalam perjalanannya sering 

terdapat perubahan yang dibuat oleh pemilik sampai rumah tersebut didirikan. 

 

2.7.1 Definisi Metode Pengembangan Waterfall 

Waterfall adalah metodologi berbasis pengembangan air terjun. Dengan 

metodologi pengembangan air terjun para analis dan pengguna melajutkan secara 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 



20 
 

berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Berikut 4 fase langkah SDLC dalam 

metode waterfall: 

 
Gambar 2.2. Metode Pengembangan Waterfall (Denis et al, 2012) 

 

1. Planning 

Planning atau perencanaan adalah proses dasar untuk memahami mengapa 

sistem informasi harus di bangun, dan menentukan bagaimana tim proyek akan 

membangun sistem tersebut serta menjelaskan dan mengumpulkan informasi 

tentang permasalahan  serta  persyaratanya,  kemudian  menentukan  kriteria  dan 

pembatasan permasalahan serta memberikan alternatif jalan keluarnya. 

2. Analysis 

Dari  tahapan  perencanaan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  analisa  

yang lebih menekan kan pada siapa, apa, kapan dan dimana sebuah sistem akan 

digunakan.  Tujuan  utama  dari  tahap  analisis  adalah  untuk  memahami  dan 

mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem yang 

baru, serta menganalisa kebutuhan sebagai bahan dalam membuat spesifikasi di 

tahap selanjutnya. 
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3. Design 

Merupakan suatu tahapan bagaimana mencoba mencari solusi permasalahan 

yang didapat  dari  tahap  analis. tahapan  mengubah  kebutuhan  yang  masih  berupa 

konsep menjadi spesifikasi sistem yang riil untuk diimplementasikan. Jika pada 

tahapan analisis (from requirement to specification), maka tahapan desain adalah 

(from specification to implementation). Jadi, bagaimana pembuatan spesifikasi 

yang detail untuk bisa diimplementasikan. 

4. Implementation 

Merupakan  tahap  bagaimana  mengimplementasikan  perancangan  sistem  

ke situasi nyata atau desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa 

dibaca. Di sini kita mulai berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan 

penyusunan perangkat lunak aplikasi (pengkodean/coding). 

5. System 

Pada tahapan  sistem dilakukan  pengujian (testing) dan pemeliharaan, yang 

dapat digunakan  untuk  menentukan  apakah  sistem/perangkat  lunak  yang  kita  

buat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Jika belum, proses 

selanjutnya adalah bersifat iteratif, yaitu kembali ke tahap-tahap sebelumnya. 

Tahap pemeliharaan/perawatan di mana kita mulai melakukan pengoperasian 

sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan – perbaikan kecil. Kemudian jika 

waktu penggunaan sistem habis, maka kita akan masuk lagi pada tahap perencanaan 

(design). 

2.8 Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah satu set standar teknik diagram yang memberikan representasi 

grafis yang cukup kaya untuk model setiap pengembangan sistem proyek, dari 

analisis melalui implementasi. Biasanya, hari ini sebagian object oriented analisis 

dan desain pendekatan menggunakan UML untuk menggambarkan suatu sistem 

yang berkembang. Akhirnya, banyak orang percaya bahwa pengguna tidak berpikir 

dalam hal data atau proses, tetapi dalam hal koleksi benda-benda berkolaborasi. 

Dengan demikian, object oriented analisis dan desain menggunakan UML 

memungkinkan analis untuk berinteraksi dengan pengguna, mempekerjakan objek 

dari lingkungan pengguna bukannya satu set terpisah proses dan data. Tujuan dari 

UML adalah untuk menyediakan kosakata umum berorientasi objek istilah dan 
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teknik diagram yang cukup kaya untuk model setiap proyek pengembangan sistem 

dari analisis melalui implementasi (Denis et al, 2012) 

 Diagram yang dibagi menjadi dua kelompok utama: satu untuk pemodelan 

struktur sistem dan satu untuk perilaku modeling. diagram struktur menyediakan 

cara untuk mewakili data dan hubungan statis dalam suatu sistem informasi. 

Diagram struktur termasuk kelas, objek, paket, penyebaran, komponen, dan struktur 

komposit diagram. diagram perilaku menyediakan analis dengan cara 

menggambarkan hubungan dinamis di antara contoh atau benda yang mewakili 

sistem informasi bisnis. Mereka juga memungkinkan pemodelan perilaku dinamis 

dari objek individu di seluruh seumur hidup mereka. Diagram perilaku mendukung 

analis dalam pemodelan fungsional persyaratan dari suatu sistem informasi yang 

berkembang. 

2.8.1 Diagram Use Case (Usecase Diagram) 

Sebuah Use Case merepresentasikan proses utama bisnis bahwa sistem akan 

menghasilkan manfaat dari actor (s) dalam beberapa cara. Use Case 

diklasifikasikan sebagai Use Case Sederhana jika mendukung satu sampai 

transaksi, rata-rata Use Case jika mendukung empat sampai tujuh transaksi, atau 

sebagai Use Case Kompleks mendukung lebih dari tujuh transaksi (Denis et al., 

2012). 

Sebuah Use Case adalah cara formal mewakili cara sistem bisnis berinteraksi 

dengan lingkungannya. Ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh 

pengguna sistem. Use Case pemodelan sering dianggap sebagai pandangan 

eksternal atau fungsional dari proses bisnis dalam hal itu menunjukkan bagaimana 

pengguna melihat proses dan bukan pada mekanisme internal oleh yang proses dan 

sistem pendukung beroperasi. Gunakan kasus dapat mendokumentasikan saat 

sistem (yaitu, as-adalah sistem) atau sistem baru yang dikembangkan (yaitu, to-be 

sistem) (Denis et al., 2012). 

Unsur-unsur dari diagram Use Case termasuk aktor, Use Case, batas-batas 

subjek, dan satu set hubungan antara aktor, aktor dan Use Case, dan Use Case. 

Hubungan ini terdiri asosiasi, termasuk, memperluas, dan hubungan generalisasi 

(Denis et al., 2012). Elemen-elemen yang terdapat pada use case adalah sebagai 

berikut;  
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Tabel 2.5  Elemen-elemen Use Case (Denis et al., 2012). 

No Elemen Simbol 

1 Aktor: 

Adalah orang atau sistem yang berasal manfaat 

dari dan eksternal untuk subjek. 

Digambarkan baik sebagai tongkat (default) atau, 

jika seorang aktor bukan manusia yang terlibat, 

seperti persegi panjang dengan << aktor >> di 

dalamnya (alternatif). 

Dilabeli dengan perannya. 

Dapat dikaitkan dengan aktor-aktor lain 

menggunakan asosiasi spesialisasi / superclass, 

dilambangkan dengan panah dengan panah 

berongga. 

Ditempatkan di luar batas subjek. 

 

 

2 A Use Case : 

Merupakan bagian utama dari fungsi sistem. 

Dapat memperpanjang kasus penggunaan lain. 

Dapat mencakup kasus penggunaan lain. 

Ditempatkan di dalam batas sistem. 

Diberi label dengan frase kata kerja-kata benda 

deskriptif. 

 

3 A Subject Boundary: 

Termasuk nama subjek dalam atau di atas. 

Merupakan lingkup subjek, misalnya, sistem atau 

individu proses bisnis. 
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Lanjutan dari tabel 2.5. 

4 An association relationship: 

Link aktor dengan Use Case (s) dengan yang 

berinteraksi. 
 

5 An Include Relationship : 

Merupakan masuknya fungsi satu kasus 

penggunaan dalam yang lain. 

Memiliki panah yang diambil dari kasus 

penggunaan dasar untuk kasus penggunaan 

digunakan. 

 

6 An Extend Relatinship : 

Merupakan perpanjangan kasus penggunaan 

untuk memasukkan perilaku opsional. 

Memiliki panah yang diambil dari kasus 

penggunaan ekstensi untuk kasus penggunaan 

dasar. 

 

 

7 A Generalization Relationship : 

Merupakan kasus penggunaan khusus ke yang 

lebih umum. 

Memiliki panah yang diambil dari kasus 

penggunaan khusus untuk kasus penggunaan 

dasar. 

 

 

 

2.8.2 Class Diagram 

Sebuah Class Diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas dan 

hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. 

Class Diagram menggambarkan kelas, yang mencakup baik perilaku dan negara, 

dengan hubungan antara kelas. Pengikut bagian menyajikan unsur-unsur diagram 
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kelas, pendekatan yang berbeda yang dapat digunakan untuk menyederhanakan 

diagram kelas, dan diagram struktur alternatif: diagram objek (Denis et al., 2012). 

Elemen-Elemen class diagram menurut Dennis, Wixom, & Tegarden (2012) 

adalah sebagai berikut; 

Tabel 2.6 Elemen-Elemen Class Diagram (Denis et al., 2012). 

No Elemen Simbol 

1 A Class merupakan jenis orang, tempat, atau hal 

tentang yang sistem akan perlu untuk menangkap 

dan menyimpan informasi. Nama diketik dalam 

huruf tebal dan berpusat di atasnya kompartemen. 

Memiliki daftar atribut di kompartemen tengah 

nya. 

Memiliki daftar operasi di kompartemen bawah 

nya.Tidak secara eksplisit menunjukkan operasi 

yang tersedia untuk semua kelas. 

 

2 An Attribute merupakan sifat yang 

menggambarkan keadaan suatu obyek. Dapat 

berasal dari atribut lain, ditunjukkan oleh 

menempatkan garis miring sebelum nama atribut. 

Nama Attribute / 

berasal dari nama 

attribute. 

3 An Operation Name merupakan tindakan atau 

fungsi yang kelas dapat melakukan. Dapat 

diklasifikasikan sebagai konstruktor, query, atau 

memperbarui operasi.Termasuk tanda kurung 

yang berisi parameter atau informasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan operasi. 

Operation Name 

atau nama operasi 

4 A Generalization merupakan sebuah jenis 

hubungan antara beberapa kelas.  
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Lanjutan dari tabel 2.6 

5 An Aggregation merupakan logis a-bagian-

hubungan antara beberapa kelas atau kelas dan 

dirinya sendiri. Apakah bentuk khusus dari 

asosiasi. 

 

6 An Association merupakan hubungan antara 

beberapa kelas atau kelas dan dirinya sendiri. 

Diberi label menggunakan frase kata kerja atau 

nama peran, mana yang lebih baik merupakan 

hubungan. Bisa ada di antara satu atau lebih 

kelasMengandung simbol multiplisitas, yang 

mewakili minimum dan maksimum kali kelas 

Misalnya dapat dikaitkan dengan contoh kelas 

terkait 

 

7 A Composition merupakan fisik-bagian-hubungan 

antara beberapa kelas atau kelas dan itu sendiri. 

Apakah bentuk khusus dari asosiasi. 

 

 

2.8.3 Activity Diagram 

Activity Diagram atau Diagram Aktivitas digunakan untuk memodelkan 

perilaku dalam proses bisnis independen dari objek. Dalam banyak hal, diagram 

aktivitas dapat dipandang sebagai diagram aliran data yang canggih yang digunakan 

dalam hubungannya dengan analisis terstruktur.  Namun, tidak seperti diagram 

aliran data, diagram aktivitas termasuk notasi yang membahas pemodelan paralel, 

kegiatan bersamaan dan proses. Diagram Aktivitas dapat digunakan untuk model 

segala sesuatu dari alur kerja bisnis tingkat tinggi yang melibatkan banyak kasus 

penggunaan yang berbeda, dengan rincian kasus penggunaan individu, semua jalan 

ke rincian spesifik dari metode individu. Singkatnya, aktivitas diagram dapat 

digunakan untuk memodelkan jenis proses (Denis et al., 2012). 
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Elemen-Elemen activity diagram menurut Dennis, Wixom, & Tegarden 

(2012) adalah sebagai berikut; 

 

Tabel 2.7 Elemen Activity Diagram (Denis et al., 2012). 

No Elemen Simbol 

1 An Action adalah sederhana, sepotong non 

decomposable perilaku. Diberi label dengan namanya.  

2 An Activity digunakan untuk mewakili serangkaian 

tindakan. Diberi label dengan namanya.  

3 An Object Node digunakan untuk mewakili suatu objek 

yang terhubung ke satu set arus objek. Diberi label 

dengan nama kelasnya. 

 

4 A Control Flow menunjukkan urutan eksekusi.  

5 An Object Flow menunjukkan aliran dari sebuah objek 

dari satu kegiatan (atau tindakan) untuk kegiatan lain 

(atau tindakan). 

 

6 An Initial Node menggambarkan awal dari serangkaian 

tindakan atau kegiatan 
 

7 A Final-Activity Node digunakan untuk menghentikan 

semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu kegiatan 

(atau tindakan). 

 

8 A Final-Flow Node digunakan untuk menghentikan 

aliran kontrol atau aliran objek tertentu. 
 

9 A Decision Node digunakan untuk mewakili kondisi tes 

untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran 

objek hanya turun satu jalur. Diberi label dengan 

kriteria keputusan untuk terus menyusuri jalan tertentu. 
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Lanjutan Tabel 2.7  

10 A Marge Node digunakan untuk membawa kembali 

jalur keputusan bersama yang berbeda yang diciptakan 

menggunakan simpul keputusan. 
 

11 A Fork Node ini digunakan untuk membagi perilaku 

menjadi satu set arus paralel atau bersamaan kegiatan 

(atau aksi)  

12 A Join Node digunakan untuk membawa kembali 

bersama satu set arus paralel atau bersamaan kegiatan 

(atau aksi)  

13 A Swimlane digunakan untuk memecah diagram 

aktivitas dalam baris dan kolom untuk menetapkan 

kegiatan individu (atau tindakan) kepada individu atau 

objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kegiatan (atau tindakan). Diberi label dengan nama 

individu atau objek yang bertanggung jawab. 

 

 

2.8.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah salah satu dari dua jenis diagram interaksi. 

Mereka menggambarkan obyek yang berpartisipasi dalam kasus penggunaan dan 

pesan yang melewati antara mereka dari waktu ke waktu untuk satu penggunaan 

kasus. Sequence Diagram adalah model dinamis yang menunjukkan urutan 

eksplisit pesan yang lewat di antara objek dalam interaksi didefinisikan. Karena 

Sequence Diagram menekankan pemesanan berbasis waktu dari aktivitas yang 

terjadi di antara satu set objek, mereka sangat membantu untuk memahami 

spesifikasi real-time dan kasus penggunaan kompleks (Denis et al., 2012). 

Elemen-elemen Sequence Diagram menurut Dennis, Wixom, & Tegarden 

(2012) adalah sebagai berikut; 
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Tabel 2.8 Elemen-Elemen Sequence Diagram (Denis et al., 2012). 

No Elemen Simbol 

1 An Actor adalah orang atau sistem yang 

berasal manfaat dari dan eksternal ke sistem. 

Berpartisipasi dalam urutan dengan mengirim 

dan / atau menerima pesan. Ditempatkan di 

bagian atas diagram. Digambarkan baik 

sebagai tongkat (default) atau, jika seorang 

aktor bukan manusia yang terlibat, seperti 

persegi panjang dengan << aktor >> di 

dalamnya (alternatif). 

 

2 An Object berpartisipasi dalam urutan dengan 

mengirim dan / atau menerima pesan. 

Ditempatkan di bagian atas diagram.  

3 A Lifeline menandakan kehidupan obyek 

selama berurutan. Berisi X pada titik di mana 

kelas tidak lagi berinteraksi.  

4 A Message menyampaikan informasi dari satu 

objek satu sama lain. Panggilan operasi 

dilabeli dengan pesan yang dikirim dan panah 

padat, sedangkan kembali diberi label dengan 

nilai yang akan dikembalikan dan ditampilkan 

sebagai panah putus-putus. 

 

5 An Execution Occurrence adalah persegi 

panjang yang sempit panjang ditempatkan di 

atas garis hidup. Menunjukkan ketika sebuah 

objek mengirim atau menerima pesan. 
 

6 A Guard Condition adalah tes yang harus 

dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim   
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Lanjutan Tabel 2.8 

7 For Object Destruction X ditempatkan pada 

akhir garis hidup suatu objek untuk 

menunjukkan bahwa itu akan keluar 

eksistensi. 

 

 

8 A Frame Menunjukkan konteks diagram 

urutan. 
 

 

2.9 Database Management System  

Database Management System (DBMS) merupakan sistem perangkat lunak 

yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara dan 

kontrol akses ke database (Connolly et al., 2010). 

 

2.10 PHP Hypertext Preprocessor 

PHP Hypertext Preprocessor (PHP)  adalah bahasa server-side –sricpting 

yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena 

PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan 

dieksekusi deserver kemudian hasilnya akan dikirim ke browser dengan format 

HTML. (Arief,2011) 

 

2.11 Framework Code Igniter (CI) 

Framework dapat diartikan sekumpulan perintah atau program dasar dimana 

perintah tersebut dapat digunakan lagi untuk menyelesaikan masalah yang lebih 

kompleks sehingga dapat digunakan untuk membantu membuat aplikasi baru atau 

aplikasi kompleks tanpa harus membuat program dari awal. Framework Code 

Igniter memiliki konsep Model View Controller atau biasa disebut MVC yaitu suatu 

metode yang memisahkan data logic (Model) dari presentation logic (View) dan 

proses logic (Controller) atau secara sederhana memisahkan desain interface, data 

dan proses. (Priyanto : 2015). Seperti yang terlihat pada gambar 2.3: 
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Gambar 2.3 Konsep Dasar Metode MVC 

Dalam dasar metode MVC terdapat tiga komponen yaitu :  

1. Model  

Model mengelola basis data (RDBMS) seperti MySQL ataupun Oracle 

RDMS. Model berhubungan dengan basis data sehingga biasanya dalam model 

akan berisi class ataupun fungsi untuk membuat (create), melakukan pembaruan 

(update), menghapus data (delete), mencari data (search) dan mengambil data 

(select) pada basis data. Selain itu juga model akan berhubungan dengan perintah-

perintah query sebagai tindak lanjut dari fungsi-fungsi (create, update, delete, 

select).  

2. View 

View adalah bagian User Interface atau bagian yang nantinya merupakan 

tampilan untuk end-user. View bisa berupa halaman html, CSS, RSS, javascript, 

JQuery, Ajax, dan lain-lain. Karena metode yang dipakai merupakan MVC 

sehingga dalam view tidak boleh terdapat pemrosesan data ataupun pengaksesan 

yang berhubungan dengan basis data. Sehingga view hanya menampilkan data-data 

hasil dari model dan controller.  

3. Controller  

Controller adalah penghubung antara view dan model, maksudnya ialah 

karena model tidak dapat berhubungan langsung dengan view ataupun sebaliknya 

jadi, controller inilah yang digunakan sebagai jembatan keduanya. Sehingga tugas 

controller ialah sebagai pemrosesan data atau alur logic program, menyediakan 

variable yang akan ditampilkan di view, pemanggilan model sehingga model dapat 

mengakses basis data, eror handling, validasi atau check terhadap suatu masukan. 
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2.12 jQuery 

Menurut Alexander F.K Sibero (2011:218) jQuery adalah salah satu 

javascript framework terbaik saat ini.  jQuery dikembangkan oleh John Resig pada 

tahun 2006 di BarCamp NYC. Pada awal perkembangannya,  jQuery pertama dibuat 

untuk meringkas penggunaan CSS Selector dalam suatu pustaka fungsi. jQuery 

memiliki ciri khas pada penggunaan perintahnya, prefix untuk jQuery dengan tanda 

$ kemudian dilanjutkan dengan fungsi atau perintah. 

2.13 Literature Review 

Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain 

yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung 

pemecahan masalah yang sedang diteliti. Adapun bahan acuan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jurnal seperti tabel dibawah ini.  

1. Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 7 No 

3 – 2015- ISSN : 1979‐9330 

Nama Jurnal Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pada Kantor Kecamatan 

Nawangan Kabupaten Pacitan 

Penelitian Mengembangkan aplikasi yang dapat membantu kantor 

kecamatan Nawangan mengelola data gaji pegawai. 

Metode 

Pengembangan 

Sistem 

Waterfall 

Bahasa 

Pemrograman 
PHP(Hypertext Preprocessor)  
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Perbandingan :  

Berdasarkan pada penelitian sistem informasi penjadwalan kerja dan elektornik slip 

gaji. Pada pada jurnal ini hanya melakukan perhitungan gaji, untuk proses 

pendistribusian gaji karyawan sendiri masih dilakukan secara manual sedangkan pada 

aplikasi yang akan dibangun karyawan sudah bisa melihat dan mencetak slip gaji 

mereka sendiri. Dari sisi bahasa pemrograman sendiri pengembangan aplikasi pada 

jurnal ini menggunakan bahasa pemrograman PHP murni tidak menggunakan 

framework. Sedangkan pada sistem yang akan dibangun menggunakan framework 

Codeigniter. Framework Codeigniter memiliki konsep MVC (Model, View dan 

Controller) yang befungsi untuk memisahkan logika aplikasi dengan tampilan, pola 

MVC digunakan untuk meminimalisasi penulisan perintah agar resiko bug lebih 

sedikit dan mempercepat pengembangan dan terdapat fitur yang mempermudah dalam 

pengembangan software berbasis web.  

2. Jurnal TEKNOIF Vol. 2 No. 1 April 2014- ISSN : 2338-2724 

Nama Jurnal 
Sistem Informasi Penjadwalan Kuliah Studi Kasus Institut 

Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang 

Penelitian 

Melakukan perancangan untuk sitem informasi yang dapat 

membantu pihak akademis dalam mengatur penjadwalan 

kuliah 

Bahasa 

Pemograman 
VB.Net 

Perbandingan : 

Berdasarkan pada penelitian sistem informasi penjadwalan kerja dan elektornik slip 

gaji menggunakan bahasa pemrograman php framework codeigniter karena aplikasi 

ini berbasis web karena tidak harus memikirkan spek yang ada pada komputer. Jika 

menggunakan vb.net proses load tergantung pada spek yang ada dikomputer. Selain 

itu vb.net biasa digunakan untuk aplikasi berbasis desktop.  
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3. Jurnal Sistem Informasi Vol 8 No. 2 Oktober 2015- ISSN 1979-0767 

Nama Jurnal 

Analisa Dan Desain Sistem Kehadiran Pegawai Pada Pusat 

Penelitian Perkembangan IPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Penelitian 

 

Membangun sistem kehadiran pegawai yang dapat 

memudahkan pegawai dalam mengakses data kehadiran serta 

memudahkan pegawai untuk pengajuan ijin dan kedinasan.  

 

Metode 

Pengembangan 

Sistem 

Rapid Aplication Development (RAD) 

Perbandingan : 

Berdasarkan pada penelitian sistem informasi penjadwalan kerja dan elektornik slip 

gaji menggunakan metodologi pengembangan waterfall karena pada penelitian ini 

membutuhkan dokumentasi pengembangan yang lengkap, melakukan analisa 

kebutuhan sistem secara detail, mengurangi kesalahan pada tahapan implementasi, 

implementasi di bangun sesuai dengan kebutuhan yang di design. Kelengkapan 

dokumen pengembangan bertujuan untuk mempermudah pengembang lain untuk 

melakukan pengembangan sistem lebih lanjut dan mempermudah proses pengujian. 

Walaupun memerlukan waktu yang sedikit lama. Metode pengembangan RAD 

memang lebih cepat selesai dibandingkan metode waterfall tetapi pada metode 

pengembangan RAD tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan-

permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. 
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