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CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

A. Langkah Menjalankan Aplikasi 

1. Menggunakan Server Lokal  

a. Install XAMPP sebagai server local   

b. Buat database baru pajak_reklame melalui browser (Chrome, Mozilla, dan 

lain – lain) dengan URL http://localhost/phpmyadmin/ kemudian import 

database dari file listing program : shifting.sql.  

c. Download & Composer dan pindahkan folder ke c: > xampp > htdoc.  

d. Copy kode program dari file listing program, letakkan pada folder shifting 

(c: > xampp > htdoc > folder shifting).  

 Jalan program dengan cara bua aplikasi Comamand Prompt dan ketik 

cd xampp\htdocs\shifting 

 Buka browser dan ketik http://localhost:8000/, selanjutnya akan muncul 

halaman login jika program berhasil dijalankan 

   

2. Menggunakan Server Global  Akses https:// https://shifting.merocket.tech/ 

melalui browser (Chrome, Mozilla, dan lain-lain).  
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B. Penjelasan Fungsi Sistem Penjadwalan Kerja Shift  

Pada bagian ini akan dijelaskan pada fungsi setiap halaman yang akan 

dijalankan. 

1. Login 

a. Implementasi Login 

 

Gambar 1 Tampilan halaman Login Pengguna 

b. Pembahasan Login 

Sistem Penjadwalan Kerja Shift dikembangkan dalam tiga bagian utama 

yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu antarmuka Supervisor, Leader dan 

Staff. Sebelum mengakses sistem ini, pengguna harus login terlebih dahulu sesuai 

dengan level yang sudah ditentukan dengan cara memasukan data email sebagai 

username dan kata sandi atau password. 

Halaman login pengguna yang ditampilkan pada Gambar 1 memiliki fungsi 

utama yang digunakan untuk proses autentifikasi pengguna.  
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2. Tambah Request Jadwal 

a. Implementasi Tambah Request Jadwal 

Pada gambar 2 di bawah ini merupakan halaman tambah request jadwal 

digunakan oleh Staff. 

 

Gambar 2 Tampilan Halaman Tambah Request Jadwal 
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b. Pembahasan Tambah Request Jadwal 

Pada sistem yang sudah berjalan, bagi Staff yang ingin request jadwal 

menggunakan email. Kendalanya adalah harus sesuai SOP yang berlaku seperti 

format subjek email dan pesan dikirim ke semua kontak email Leader. Dengan 

adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam request jadwal 

masuk/libur karena sudah dirancang sesuai SOP yang berlaku dan Staff tidak 

perlu meginputkan kontak email Leader, karena informasi request jadwal dari 

Staff dapat diterima oleh Leader dengan status pending.  

3. Request Jadwal 

a. Implementasi Request Jadwal 

Pada gambar 3 di bawah ini merupakan halaman data request jadwal 

digunakan oleh Leader melihat daftar request Jadwal. 

 

Gambar 3 Tampilan Halaman Request Jadwal 

b. Pembahasan Request Jadwal 

Pada sistem yang sudah berjalan, Leader akan melakukan pengecekan di 

folder inbox email dengan format subject Request Jadwal Shift, hal ini untuk 
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memudahkan Leader dalam pengecekan Staff yang sudah melakukan request 

jadwal. Kendala pada sistem yang sudah berjalan ini tidak adanya validasi waktu 

request dan jika ada Staff yang sudah request jadwal tidak sesuai format yang 

ditentukan maka kemungkinan tidak dibaca oleh Leader karena tidak masuk 

dalam folder inbox email yang sudah diatur sesuai subjek yang sudah ditentukan. 

Dengan adanya sistem ini, dapat memudahkan Leader dalam melakukan 

pengecekan data, karena pengelompokan data request jadwal sudah diatur dalam 

program sesuai dengan akses level pengguna, sehingga Leader mendapat 

informasi yang jelas dan dapat menentukan approval/reject request jadwal 

tersebut. Halaman tersebut juga dapat diakses oleh Staff dan Supervisor namun 

hanya dapat digunakan untuk melihat informasi data request jadwal saja. 

Perbedaannya adalah Supervisor dapat melihat semua Staff yang dapat melakukan 

request jadwal, sedangkan Staff hanya dapat melihat data request jadwal pribadi 

4. Approval Request Jadwal 

a. Implementasi Approval Request Jadwal 

Pada gambar 4 di bawah ini merupakan halaman approval request jadwal 

digunakan oleh Leader berfungsi untuk menetukan approval/reject request jadwal 

dari Staff. 
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Gambar 4 Tampilan Halaman Approval Request Jadwal 

b. Pembahasan Approval Request Jadwal 

Pada sistem yang sudah berjalan, fungsi approval/reject request jadwal 

menggunakan email dengan cara membalas email yang request jadwal dari Staff. 

Kendalanya Leader kesulitan menentukan approval/reject request jadwal ini 

karena jumlah Staff yang banyak dan kesulitan dalam membalas e-mail satu 

persatu.  

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan Leader dalam 

menentukan approval/reject request jadwal. Karena pada saat approval request 

jadwal sistem akan melakukan dua kali proses, yaitu jika Leader menetukan 

approval, maka jadwal secara otomatis akan dibuat oleh sistem dengan status 

Pending, namun jika memilih reject maka request jadwal tidak dipenuhi dan 

alasan reject request jadwal dapat diisi di kolom yang sudah disediakan. 
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5. Membuat Jadwal 

a. Implementasi Membuat Jadwal 

Pada gambar 5 di bawah ini merupakan halaman membuat jadwal digunakan 

oleh Leader. 

 

Gambar 5 ampilan Halaman Membuat Jadwal 

b. Pembahasan Membuat Jadwal 

Pada sistem yang sudah berjalan, media yang digunakan untuk membuat 

jadwal adalah aplikasi google spreadsheet yang mana kelebihan menggunakan alat 

ini dapat diakses secara online, sehingga setiap Leader dapat mengakses dimana 

saja. Namun kegunaan aplikasi tersebut masih kurang sesuai dalam hal pembuatan 

jadwal kerja shift, dikarenakan dalam pembuatan jadwal membutuhkan data yang 

saling berintegrasi dengan data yang lain seperti data request jadwal dan request 

cuti. Di samping itu, dalam aplikasi google spreadsheet memang tidak 

direkomendasikan untuk penyusunan jadwal kerja shift karena tidak adanya 

validasi yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan jadwal.  
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Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat melengkapi kekurangan dalam 

aplikasi google spreadsheet khususnya dalam pembuatan jadwal kerja shift, selain 

itu dapat mempercepat pembuatan jadwal karena sudah dirancang sesuai SOP, 

bisa membuat jadwal secara tim (multiple user) dan data pendukung pembuatan 

jadwal saling berintegrasi.  

6. Proses Approval Jadwal Shift 

a. Implementasi Proses Approval Jadwal 

Pada gambar 6 di bawah ini merupakan halaman proses approval jadwal 

digunakan oleh Supervisor. 

  

Gambar 6 Tampilan Halaman Proses Approval Jadwal 
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b. Pembahasan Proses Approval Jadwal 

Pada sistem yang sudah berjalan saat ini belum ada media yang digunakan 

untuk approval jadwal. Namun prosedurnya setelah selesai Leader membuat 

jadwal, kemudian jadwal tersebut dikirim ke Supervisor via aplikasi chat seperti 

Whatsapps atau Line dengan format gambar. Kemudian Supervisor akan 

menentukan approval/reject jadwal. Kendalanya jika salah satu jadwal Staff itu 

ada yang di-reject, Leader kesulitan mengubah jadwal karena jadwal yang dikirim 

ke Supervisor sudah dalam bentuk gambar. Selain itu tentu saja informasi 

penyusunan jadwal tidak terdokumentasi, sehingga pasti akan kesulitan jika ingin 

mencari riwayat jadwal yang sudah dibuat. 

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan 

yang selama ini belum ada khususnya aksi dari Supervisor dalam melakukan 

approval jadwal.  

7. Jadwal setelah di-Approval 

a. Implementasi Jadwal setelah di-Approval 

Pada gambar 7 di bawah ini merupakan halaman proses approval jadwal 

digunakan oleh Supervisor. 
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Gambar 7 Tampilan Halaman Jadwal setelah di-Approval 
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b.  Pembahasan Jadwal setelah di-Approval 

Pada sistem yang sudah berjalan saat ini belum ada media yang digunakan 

untuk menyimpan riwayat jadwal yang sudah dibuat, sehingga saat ini masih 

kesulitan jika ingin mencari riwayat jadwal.  

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu mencari riwayat 

jadwal yang sudah dibuat. 

8. Cetak Jadwal 

a. Implementasi Cetak Jadwal 

Pada gambar 8 di bawah ini merupakan halaman cetak Jadwal yang 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan level Supervisor, Leader dan Staff. 

 

Gambar 8 Tampilan Halaman Cetak Jadwal  
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b. Pembahasan Cetak Jadwal 

Proses cetak jadwal dimulai dari menampilkan jadwal sesuai filter tanggal, 

dan level kemudian klik tombol Cetak. Data yang sudah ditampiikan pada aplikasi 

secara otomatis di konversi dalam format xls (Excel), selanjutnya jadwal dapat 

dicetak dengan cara pilih menu file -> print. 


