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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi monitoring dan pengelolaan data
cuti karyawan berbasis client server. Objek penelitian bertempat di PT. Panply yang terletak
di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Adapun batasan masalah dalam perancangan aplikasi
monitoring cuti karyawan ini adalah pengelolaan data cuti karyawan yang terdiri dari input
data karyawan dan pengajuan cuti karyawan, sistem yang dirancang berbasis client server
sehingga memungkinkan akses data oleh beberapa user yang berbeda lokasi dalam hal ini
antar gedung yang ada pada PT. Panply. Perancangan sistem menggunakan perancangan
Unified Modeling Language (UML), yang terdiri dari Use case diagram, activity diagram,
sequence diagram, dan class diagram. proses pengajuan dan pengolahan data cuti belum
berbasis aplikasi sehingga karyawan dan admin membutuhkan waktu untuk bisa menerima
konfirmasi permohonan cuti karyawan serta mengetahui data cuti yang telah diambil oleh
karyawan yang bersangkutan. Hasil dari perancangan aplikasi ini adalah aplikasi
monitoring cuti karyawan pada PT. Panply yang akan memudahkan dalam proses
monitoring, pengajuan dan pengelolaan data cuti karyawan yang dapat diakses pada setiap
departemen tanpa harus berkunjung langsung pada bagian HRD (human resources
department) yang merupakan pusat atau sentral pengelolaan data karyawan.
Kata kunci: perancangan, aplikasi, monitoring, data cuti karyawan.
1. Pendahuluan
PT.Panply merupakan salah satu perusahaan industri pengolahan kayu lapis
(plywood). Jumlah karyawan yang ada pada PT.Panply saat ini adalah sebanyak, 2.876 orang
yang terdiri dari 1.882 orang karyawan tetap dan 996 orang karyawan magang. Sebagian
sistem pengolahan data yang berhubungan dengan karyawan pada PT.Panply masih
dilakukan dengan sistem manual. Salah satunya adalah pengambilan cuti karyawan. Untuk
mengetahui jumlah pengambilan dan sisa cuti karyawan bagian admin di setiap unit harus
menghubungi bagian HRD (Human Resources Department) demikian pula untuk prosedur
pengajuan cuti harus dilakukan dengan membawa form cuti ke gedung HRD untuk
menunggu approval. Hal ini dirasakan menjadi kendala tersendiri pada karyawan dan admin
pada setiap unit.
Akses terhadap komputer yang berada dalam satu jaringan dapat berupa pengaksesan
terhadap file ataupun aplikasi. Termasuk pula pengaksesan dalam spesifik komputer yang
sedang diakses. Akses terhadap spesifikasi komputer dalam satu jaringan bisa melalui
pengontrolan atau pengendalian host-host dengan menggunakan aplikasi remote monitoring
atau remote control komputer.
Sebagian besar informasi bisnis saat ini masih dalam format kertas. Bagian ini
merupakan bagian perkantoran modern yang tidak berubah. Kertas dokumen masih
memenuhi laci-laci penyimpanan dokumen. Mencari kembali dokumen-dokumen dari tempat
penyimpanan ini dapat menjadi pengalaman yang melelahkan. Dokumen dapat salah letak
atau bahkan hilang. Sangat jarang ada cadangan (back-up) untuk dokumen seperti ini.
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Untuk memudahkan para karyawan melakukan proses cuti serta mendapatkan
informasi-informasi yang berhubungan dengan cuti secara lengkap dan terperinci, bagian
kepegawaian diharapkan dapat membuat sebuah sistem informasi secara online. Para
karyawan tidak lagi harus mendapatkan informasi tersebut dengan datang langsung ke bagian
HRD yang berbeda gedung. Dengan memanfaatkan jaringan LAN maka aplikasi ini dapat
digunakan dengan basis client-server. Dengan adanya sistem berbasisclient-server akan
memudahkan admin dan karyawan. Pada satu unit komputer admin dapat mengetahui data
pengambilan cuti karyawan yang tersimpan pada database server dan mengajukan cuti pada
aplikasi cuti yang ada pada komputer client.
Aplikasi monitoring cuti yang dirancang memudahkan admin pada setiap divisi
untuk mengajukan cuti karyawan. Admin dapat melihat sisa cuti karyawan dengan melihat
data yang ada pada aplikasi tanpa harus kegedung HRD. Jika cuti yang diajukan oleh
karyawan mencukupi maka admin membuat atau mengisiform pengajuan cuti yang dapat
dilihat oleh bagian HRD untuk disetujui atau ditolak. Approval atau persetujuancuti
karyawan yang disetujui oleh HRD atau status pengajuan cuti juga dapat dilihat atau
dimonitoring oleh admin melalui aplikasi.
Berdasarkan pada masalah yang telah dipaparkan diatas,maka peneliti tertarik untuk
merancang atau membuat sebuahaplikasi monitoring cuti karyawan. Melihat masalah yang
ada teknologi informasi merupakan hal yang lebih diminati dikalangan masyarakat atau
lingkungan perkantoran. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul: “Sistem Monitoring Cuti
Karyawan Berbasis Client Server Pada PT.Panply”.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,maka dapat
dirumuskan masalahbagaimana membuataplikasi monitoring cuti karyawan berbasis clientserver Pada PT. Panply?
Berdasarkan penelitian yang telahdilakukan maka ada beberapa batasan masalah
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Aplikasi monitoring yang terdiri dari input data pengambilan cuti karyawan dan data sisa
cuti karyawan berbasis clientserver.
2. Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Visual Basic.
3. Basis data menggunakan basis data MySQL.
4. Penelitian dilakukan di PT.Panply.
5. Aplikasi monitoring cuti berlaku untuk karyawan tetap.
Jaringan Komputer
Kadir, (2014:288)[1] jaringan komputer (computer network) atau sering disingkat
jaringan saja dalam hubungan dua buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang
tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data. Dalam praktiknya, jaringan
komputer memungkinkan untuk melakukan berbagi perangkat lunak, perangkat keras dan
bahkan berbagi kekuatan pemrosesan.
Monitoring Jaringan Komputer
Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol, dan
merencanakan suatu jaringan komputer dan komponen system (Reza Dkk,2013:67) [2].
Monitoring jaringan merupakan bagian dari manajemen jaringan. Hal yang paling mendasar
dalam konsep manajemen jaringan adalah tentang adanya manajer atau perangkat.
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Client Server
Kadir, (2016:79-80) [1] pada saat ini, konektivitas antara berbagai macam komputer
sangat tinggi. Beragam kompute dari vendor yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi.
Istilah interperabilitas sering di pakai untuk menyatakan keadaan ini. Perkembangan ini
akhirnya juga disusul oleh kemudahan perangkat lunak apa saja. Sebagai gambar, jika anda
menggunakan basis data oracle, anda dapat menifulasi basis data anda dengan menggunakan
perangkat lunak seperti Delphy, PHP, Visual Basic, ataupun yang lain.Dari sisi perangkat
lunak seperti Delphy, anda juga bisa memanipulasi basis data yang lain seperti interface atau
MySQL.
Jaringan

Client

server

printer

Basis data
Client

Gambar 1.Contoh client/server (Kadir, 2016:79)
Client adalah sebarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data
atau layanan ke server.Adapun server adalah sebarang sistem atau proses yang menyediakan
data atau layanan yang diminta oleh client.Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer
(mainframe, minikomputer, workstation, ataupun PC) atau peranti yang lain (misalnya
printer).
Client mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. ketika suara client
meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data
yang yang diminta ke client bersangkutan. Setelah data diterima, client segera melakukan
pemrosesan.
Model komputasi yang berisi client/server mulai banyak diterapkan pada sistem
informasi. Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi dapat dibangun dengan
menggunakan perangkat lunak. Artinya, jika katakanlah pada awalnya sistem informasi
dibangun dengan menggunakan perangkat lunak X,maka untuk pengembangan aplikasi baru
dapat menggunakan perangkat lunak
Local Area Network(LAN)
Sutabri (2016: 213) [3], Local Area Network (LAN) berkaitan erat dengan
komunikasi data yaitu pertukaran informasiatau pertukaran data antara dua pihak yang
masing-masing dapat saling mengerti maksud dan tujuan dari pihak lain.

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komputer FTKOM UNCP, 05 Oktober 2017
Hal 55 dari 271

Prosiding SEMANTIK 2017

ISSN: 2580-796x

Komputer
Client

Client

Client
Server
Spliter

Komputer

Komputer

Client
Komputer

Printer

Client

Client
Hub

Modem
Telepon

Gambar 2.Contoh local area network(Sutabri, 2016: 214).
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Keuntungan LAN
Memungkinkan pemakai sumber daya secara bersama-sama.
Memungkinkan perbaikan unjuk kerja yang lebih baik.
Memungkinkan pengiriman data yang lebih banyak dan kompleks serta pertukaran
informasi yang lebih baik.
Meningkatkan produktivitas serta melindungi investasi yang ada.
Kerugian LAN
Pembuatan instalasi jaringan tidak sederhana.
Perlunya software khusus yang dirancang untuk multi user.
Perlunya pengaturan data dan keamanan data di dalam network.
Virus dapat menyebar ke seluruh jaringan.
Topologi LAN
Topoogi star
Topologi star, setiap workstation memiliki kabel sendiri yang dihubungkan dengan
server.
Topologi ring
Topologi ring adalah suatu transmisi data yang melewati repeater
workstationlainnya. Disini fungsi repeater adalah untuk menerima sekaligus mengirim
suatu bentuk transmisi data.
Topologi bus
Pada topologi bus, media transmisi yang digunakan dari workstation dapat menyebar
ke workstation lainnya karena setiap workstation menggunakan media transmisi yang
sama.

2. Pembahasan
Adapun perangkat lunak yang digunakan pembuatan aplikasi monitoring cuti
karyawanberbasis client server pada PT.Panplyadalah bahasa pemograman menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0 dan database menggunakan MySQL.
a. Form Login Adm Departemen/ Divisi atau Client
Form login adm merupakan tampilan login ADMpada setiap depetemen/ divisi client.
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Gambar 3.Tampilan form login admin
Form login adalah form yang berfungsi sebagai jalur atau langkah awal dalam
menjalankan sistem sehingga aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki
username dan password. Form login di atas merupakan form untuk login admin per divisi,
di akses dari sisi client.
b. FormMenu Utama Admin Departemen (Client)

Gambar 4.Tampilan form menu utama client
Form menu utama dari admin divisi atau client terdiri dari menu lihat proses cuti dan
lihat realisasi cuti. Untuk melihat cuti karyawan admin memilih menu cuti kerja, untuk
melakukan proses input cuti dapat memilih sub menu proses cuti dan untuk melihat realisasi
atau persetujuan dapat dilihat pada form realisasi cuti, di akses dari sisi client.
c.

FormPengajuan Cuti Karyawan

Gambar 5.Tampilan form pengajuan cuti karyawam
Setelah melihat jumlah hari cuti kerja yang telah diambil oleh karyawan, maka admin
dapat melakukan tindak lanjut untuk terhadap permohonan cuti karyawan dengan
memasukkan data permohonan cuti ke dalam sistem.Form permohonan cuti berisi data
karyawan, nik, departemen, alasan cuti dan lamanya cuti yang diajukan, di akses dari sisi
client.
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FormPengajuan Cuti Karyawan

Gambar 6.Tampilan form prosespengajuan cuti karyawan
Setelah melihat jumlah hari cuti kerja yang telah diambil oleh karyawan, maka admin
dapat melakukan tindak lanjut untuk terhadap permohonan cuti karyawan dengan
memasukkan data permohonan cuti ke dalam sistem. Form permohonan cuti berisi data
karyawan, nik, departemen, alasan cuti dan lamanya cuti yang diajukan, di akses dari sisi
client.
e.

Form Realisasi Cuti Karyawan

Gambar 7.Tampilan form realisasi permohonan cuti karyawan
Form realisasi cuti karyawan di atas merupakan form yang dapat menampilkan
persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan cuti yang telah diproses. Admin dapat
mengetik nik karyawan pada kotak pencarian. Sistem akan menampilkan realisasi dari
pengajuan cuti karyawan, di akses dari sisi client.
f. Form Login Admin Bagian HRD atau Server
Form login admin merupakan tampilan login bagian HRD/ server
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Gambar 8.Tampilan form login adminserver (bagian HRD)
Seperti halnya admin pada setiap divisi, admin pada bagian HRD juga melakukan
login pada sistem dengan memasukkan username dan password. Jika validasi akun admin
server berhasil maka akan muncul menu utama untuk server,di akses dari sisi server.
g. Form Menu Utama Admin Server

Gambar 9. Tampilan form menu utama server
Form menu dari admin pada komputer server yang ada pada divisi atau depatemen
human resources department (HRD) adalah menu activated server yang berfungsi untuk
mengaktifkan databases server agar admin pada divisi lain dapat mengakses data. Menu
master employee yang merupakan menu untuk yang dapat digunakan untuk akses data
karyawan pada PT.Panply. Menu permohonan cuti adalah menu untuk melihat proses cuti
karyawan yang telah diajukan dari setiap divisi. Menu master cuti merupakan menu yang
digunakan untuk pengolahan atau data cuti karyawan, di akses dari sisi server.
h. Form Activated Server

Gambar 10.Tampilan form activated server
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Form activated server merupakan form yang memungkinkan bagi admin untuk
mengaktifkan koneksi atau akses data pada komputer server. Jika admin memilih tombol
maka semua menu utama pada menu server dapat diakses, hal ini ditandai dengan tombol
atau lingkaran berwarna hijau. Untuk menonaktifkan menu admin harus memilih tombol
hijau kembali, di akses dari sisi server.
i. Form Data Karyawan

Gambar 11.Tampilan form data karyawan
Form data karyawan adalah form yang berfungsi untuk pengolahan data karyawan
yang mana admin dapat menginput data karyawan yang ada pada PT.Panply. Data karyawan
yang telah diinput dan tersimpan pada database secara otomatis akan tampil pada komputer
di setiap divisi yang ada, dengan mengetikkan nik karyawan maka data yang ada dapat
ditampilkan pada komputer adminclient, di akses dari sisi server.
j. Form Master Data Jabatan

Gambar 12.Tampilan form master jabatan
Form master master jabatan merupakan form untuk menginput data jabatan kasi atau
kepala bagian, di akses dari sisi server.
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Form Master Cuti

Gambar 12. Tampilan formmaster cuti
Formmaster cuti dapat menampilkan data permohonan cuti karyawan yang telah
diajukan atau diinput oleh admin pada setiap divisi. Form akan menampilkan data cuti yang
telah diambil oleh karyawan dan sisa cuti yang masih dibisa diajukan. Jika pengajuan
permohonan cuti karyawan disetujui maka admin dapat melakukan tindak lanjut persetujuan
pada sistem,di akses dari sisi server.
g. Form acc cuti

Gambar 15.Tampilan form acc cuti
Form ini merupakan form tindak lanjut untuk proses pengajuan cuti karyawan. Form
ini menampilkan data pengajuan cuti yang telah diinput, untuk menyetujui pengajuan cuti
admin harus memilih tombol atau button acc, sebaliknya untuk pengajuan cuti yang ditolak
admin memilih tolak, di akses dari sisi server.
3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Aplikasi monitoring data cuti karyawan yang dibuat merupakan aplikasi berbasis client
server yang menggunakan bahasa pemograman visual basic dan database MySQL 5.7.
aplikasi ini diharap dapat memudahkan pengolahan dan monitoring data cuti karyawan
yang ada pada setiap divisi atau departemen yang ada pada PT.Panply dengan
memanfaatkan jaringan LAN yang ada.
b. Aplikasi yang dirancang telah di uji dengan menggunakan metode white box, dimana
jumlahcyclomatic complexity=28, independent path=28, danregion=28, karena jumlah
ketiga parameter diatas bernilai sama maka dapat disimpulkan bahwa program yang telah
dibuat dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika.
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