
BAB IV 

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan Kerja Praktek yang telah dilaksanakan di (tempatnya) yang mengangkat judul 

tentang (isi) yangbertujuan untuk melakukan pembahasan dari beberapa konfigurasi yang 

dilakukan pada pembuatan aplikasi ini dapat dilihat menggunakan dengan web browser, maka 

penulis membuat aplikasi permohonan Cuti yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mempermudah dalam proses pengajuan cuti karyawan. Sistem ini dibuat oleh penulis 

menggunakan PHP (dijelasin PHP itu apa) sebagai bahasa pemograman dan sebagai database 

(database itu apa) penulis menggunakan MySql (dijelasin MySql itu apa).  

 

Berikut merupakan pembahasan dari tampilan Sistem Infromasi Pengajuan Cuti yang sudah 

dibuat di Rumah Sakit Natar Medika: 

 

4.1 Halaman Form Pengajuan Cuti  

 

4.1.1 Antar Muka Form Pengajuan Cuti  
 

Tampilan halaman untuk mengajukan cuti, mulai dari memilih tipe cuti, tanggal cuti, dan 

alasan cuti. 

 
 

Gambar 4.1 Tampilan Form Pengajuan Cuti 

 

 

 

 

 



4.1.2 Antarmuka Rekap Cuti User/ Karyawan  
 

Halaman rekap cuti user/ karyawan untuk melihat pengajuan cuti individu user / karyawan 

yang sudah diajukan sebelumnya, dan tertera status pengajuan cuti apakah cuti yang diajukan 

sudah disetujui, ditolak, atau masih dalam proses. 

 
 

Gambar 4.2 Tampilan Cuti User/ Karyawan 

 

4.2 Halaman Rekap Cuti User / Karyawan  

 

4.2.1 Antarmuka Dasbor Admin  

Halaman dasbor admin, untuk melihat total karyawan, tipe cuti, departemen yang terdaftar, 

dan juga untuk melihat beberapa pengajuan cuti karyawan yang terbaru/ terakhir.  

 

Gambar 4.3 Tampilan Dashboard Admin 

 

 



4.3 Halaman Dasbor Admin 
 

4.3.1 Antarmuka Daftar Pengajuan Cuti  

Tampilan dari halaman admin untuk melihat daftar pengajuan cuti, admin juga bisa melihat 

detail pengajuan cuti dengan mengklik tombol lihat, dan juga bisa mengekspor data tersebut 

menjadi pdf. 

 
 

Gambar 4.4 Tampilan Daftar Pengajuan Cuti 

 

  



4.4 Halaman Daftar Pengajuan Cuti 

 

4.4.1 Antarmuka Perancangan Detail Pengajuan Cuti  

Tampilan dari halaman detail pengajuan cuti, cuti yang disetujui, ditolak atau dalam proses, 

dan halaman tersebut bisa diexport menjadi pdf. 

 
 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Detail Pengajuan Cuti 
 

 
 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Laporan Cuti 

 



4.5 Kelebihan dan Kekurangan  

 

4.5.1 Kelebihan 

a. Kelebihan dari “ Perancangan aplikasi permohonan cuti karyawan “ sudah 

terkomputerisasi, sehingga karyawan yang ingin mengajukan cuti tidak lagi melakukan 

dengan cara manual 

b. Admin bisa melihat daftar karyawan yang sedang cuti dan membuat laporan dengan cepat   

 

4.5.2 Kekurangan 

a. Perancangan aplikasi permohonan cuti karyawan belum terintegrasi dengan sistem yang 

lainnya seperti sistem kepegawaian lainnya. 

 

 

 


