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ABSTRAK 

 

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, semakin banyak 

perusahaan atau instansi yang bermunculan. Pada masa sekarang, suatu perusahaan sebaiknya 

dapat bekerja dengan cepat tepat dan benar dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat 

terus berjalan dan bertahan dalm persaingan yang kompetitif. Sistem informasi yang dibutuhkan 

juga harus akurat, tepat waktu dan fleksibel. Hal ini akan menunjang kelancaran aktivitas di 

perusahaan atau instansi dalam kegiatan sehari-harinya. 

Dengan masih adanya sistem penggajian karyawan masih menggunakan cara manual. 

Mulai dari pendataan karyawan sampai pada perhitungan gaji karyawan oleh bagian keuangan. 

Dengan menggunakan sistem manual terdapat banyak kesalahan yang terjadi, antara lain : 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga bila kita membutuhkan dokumen, adanya data yang 

terselip karena kurang terjaminnya keamanan data. Sehingga membutuhkan media penyimpanan 

yag cukup besar untuk dokumen tersebut. 

Dengan terjadinya masalah tersebut diatas, diperlukan sarana yang dapat meringankan 

tugas seorang pemimpin, bagian keuangan dan personalia dalam menyelesaikan suatu masalah 

terutama masalah pengolahan data gaji karyawan. Salah satu alternatif yanng dapat membantu 

menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam suatu 

perusahaan atau instansi untuk mengolah data gaji karyawan. Dengan sistem komputerisasi 

diharapkan dapat diperoleh data secara tepat, cepat dan lebih efisien waktu, tenaga dan biaya. 

.
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BAB I 

PERSYARATAN PRODUK 

 

Bab ini akan membahas mengenail overview tentang aplikasi yang akan dikembangka. 

Hal yang dibahas dalam subbab pendahuluan yaitu tujuan pengembangan aplikasi dan singkatan 

yang digunakan dalam laporan ini, dan struktur penulisan laporan. Selain itu bab ini juga 

membahas mengenai batasan-batasan aplikasi yang akan dikembangkan serta spesifikasi produk. 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi 

penggajian karyawan adalah sebagai berikut :  

a. Untuk memudahkan penyajian laporan maupun dokumen yang diperlukan.  

b. Untuk merancang suatu sistem informasi yang mengolah data gaji karyawan secara 

efektif dan efisien dengan komputer. 

1.2 Ruang Lingkup Proyek 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah maka dalam pembuatan tugas akhir 

yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi penggajian karyawan permasalahan kami dibatasi 

pada :  

a. Pembuatan sistem informasi pengolahan gaji karyawan yang berbasis computer dengan 

menggunakan Microsoft Access 2000 dan bahasa pemrograman Visual Basic. 

b. Sistem penggajian ini hanya mencakup karyawan PT. Podomoro Pakem Yogyakarta. 

c. Software yang digunakan adalah : Microsoft Access 2000 yang merupakan program 

aplikasi basis data (data base) canggih dan populer yang sangat memperhatikan 

memudahan pemakaian, fleksibel, dan integrasi dengan program aplikasi lainnya, 

kemudahan bekerja pada sistem jaringan serta pemanfaatan secara optimal fasilitas yang 

terdapat pada internet dan intranet.. Adapun bahasa yang akan digunakan untuk 



mengimplementasikan sistem informasi administrasi akademik ini adalah bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0 yang memiliki kemampuan sebagai bahasa pemrograman 

berorientasi objek 

 

 

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 

Definisi dari istilah yang akan digunakan pada dokumen ini dibuat berdasarkan hasil 

terjemahan dari IEEE Std 610.12-1990. 

a. DFD (Data Flow Diagram) 

b. ERD (Entity Relationship Diagram) 

c. Hardware adalah perangkat keras komputer 

d. Software adalah perangkat lunak komputer 

e. Database adalah  kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara 

sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut 

f. User adalah pengguna aplikasi 

g. Input adalah masukkan 

h. Output adalah keluaran 

 

1.4 Overview Laporan 

Laporan tugas akhir ini memiliki struktur sebagai berikut: 

a. Bab 1 Pendahuluan  



Gambaran umum tentang aplikasi yang dikembangkan. Menjelaskan latar 

belakang pemilihan topic, istilah-istilah khusus serta pembahasan cakupan 

masalah yang akan diimplementasikan pada aplikasi. 

b. Bab 2 Gambaran Keseluruhan 

Gambaran teknis dari aplikasi, berisi gambaran keseluruhan aplikasi dan 

spesifikasi dan spesifikasi produk. 

c. Bab 3 Desain Perangkat Lunak 

Berisi pemodelan rancangan aplikasi dalam bentuk diagram dan penjelasan-

penjelasannya. 

d. Bab 4 Implementasi Desain 

Berisi implementasi pengembangan aplikasi dalam bentuk bahasa pemrograman 

dengan mengacu pada diagram yang terdapat dalam bab 3. 

e. Bab 5 Pengujian 

Membahasa metode pengujian yang dilakukan terhadapa aplikasi untuk kemudian 

mengambil kesimpulan mengenai fungsionalitas produk akhir dan hasil yang 

dicapai serta perbandingannya dengan gambaran yang tercantum pada bab 1 dan 

bab 2. 

f. Bab 6 Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari pengembangan aplikasi beserta saran-saran untuk 

perbaikan aplikasi dimasa yang akan datang. 

 

2. GAMBARAN KESELURUHAN 

2.1 Perspektif Produk 



Sistem Informasi penggajian karyawan adalah aplikasi yang akan digunakan untuk 

mengolah data-data karyawan di PT Podomoro Pakem seperti memproses data, 

menghitung total gaji karyawan, membuat laporan, dan membuat slip gaji karyawan 

di PT Podomoro tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan 

dalam mengelola datanya melalui pengisian form input data yang dibuat pada aplikasi 

kami. 

Administrator mendapatkan hak akses penuh untuk mengelola data karyawan dan 

data gaji karyawan. Sedangkan divisi-divisi lainnya hanya dapat melihat data, 

melakukan pencarian data, serta mencetak laporan. 

2.2 Fungsi Produk 

Dalam aplikasi, kita dapat melakukan semua pengolahan data, seperti view data, 

penambahan data, perubahan data dan penghapusan data. Semua data-data akan 

disimpan dalam database. Sehingga fungsi utama dari Aplikasi Sistem Informasi 

Penggajian ini adalah : 

1. Melakukan Proses Pengolahan Data Karyawan 

2. Melakukan Proses Perhitungan Total Gaji sesuai Jabatan, Golongan, Absensi 

dan Lemburan. 

3. Melakukan Proses Pembuatan Laporan 

2.3 Karakteristik Pengguna 

Terdapat beberapa jenis pengguna yang dapat mengakses sistem. Setiap jenis 

pengguna memiliki tanggung jawab dan hak akses yang berbeda beda. Deskripsinya 

adalah sebagai berikut : 

Pengguna Tanggung jawab Hak akses Tingkat 

Pendidikan 

Administrator Melakukan, 

Pengolahan Data 

Berinteraksi dengan sistem, 

memanipulasi data petugas  

SI Teknik 

Informatika 



Bagian 

Personalia 

 Menginputkan jumlah total kerja 

karyawan 

S1 

Pimpinan PT  Melihat data karyawan dan seluruh 

laporan 

SI 

Tabel 1 : karakteristik pengguna 

2.4 Batasan – Batasan 

Untuk mempermudah dalam perancangan suatu sistem diperlukan suatu pembatasan 

dari masalah-masalah yang pernah ada, sehingga dapat diketahui ruang lingkup dari 

sistem yang akan dirancang. Dalam hal ini, penulis membatasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi hanya ditujukan untuk Adminitrator perusahaan dan Bagian Personalia  

2. Aplikasi digunakan untuk pengelolaan data karyawan seperti view data, 

penambahan data, pengeditan data, dan penghapusan data, perhitungan gaji 

karyawan, dan pembuatan laporan. 

3. Sistem Informasi Penggajian Karyawan ini adalah berbasis Desktop 

4. Sistem Informasi Penggajian Karyawan hanya dapat diakses oleh administrator 

perusahaan tersebut. 

5. Terdapat 5 tabel dalam sistem informasi penggajian karyawan 

6. Perangkat lunak pendukung pembangun aplikasi ini adalah : 

- Microsoft Access 

- Database Microsoft Access 

2.5 Asumsi dan Ketergantungan 

Aplikasi ini hanay dapat diakses oleh Administrator pada PT Podomoro Pakem yang 

menangani permasalahan dan user. Hal ini untuk mencegah adanya campur tangan 

dari pihak luar yang tidak bersangkutan. 



2.6 Penundaan Persyaratan 

Hal-hal berikut merupakan penundaan persyaratan pada aplikasi ini adalah : 

1. Online checking terhadap package-package terbaru dari repository 

2. Kemampuan untuk melakukan compile package dari source dan building 

package sendiri. 

3. Kemampuan untuk mengecek dan menampilkan dependensi package. 



BAB II 

SPESEFIKASI PRODUK 

 

1. PERSYARATAN ANTARMUKA EKSTERNAL 

1.1 Antarmuka dengan Pengguna 

Pengguna Aplikasi ini berjumlah tiga orang yaitu Kepala Perusahaan dan Bagian 

Personalia sebagai pengguna informasi dari sistem, dan Administrator Perusahaan yang 

melakukan pengolahan data-data pada perusahaan. 

1.2 Antarmuka Perangkat Keras 

Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Desktop  ini memerlukan perangkat 

keras seperti : 

Komputer dengan spesifikasi minimal : 

- Sistem operasi Windows XP 

- Processor Core 2 Duo 

- RAM 1GB 

- Harddisk 320 GB 

1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 

Untuk membangun aplikasi ini, dibutuhkan software pendukung yaitu Microsoft Access 

dan bahasa pemrograman Visula Basic. 

1.4 Antarmuka Komunikasi 

Untuk antarmuka komunikasi pada aplikasi ini tidak menggunakan karena pada sistem 

aplikasi yang kami buat adalah berbasis desktop bukan berbasis web. 



2. FITUR PRODUK PERANGKAT LUNAK 

Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem infromasi penggajian karyawan ini dapat dilihat 

pada daftar berikut ini: 

2.1 Fitur 1 : Form Input Data Pegawai 

Form ini digunakan untuk menginputkan data pegawai berupa biodata diri pegawai PT 

Podomoro Pakem Yogyakarta. Dari data tersebut diproses yang nantinya akan menjadi 

informasi karyawan. 

2.2 Fitur 2 : Form Input Data Jabatan  

Form ini diguanakan untuk menginputkan data jabatan karyawan yaitu bagaimana 

kedudukan karyawan karyawan dalam perusahaan tersebut. Dari data tersebut diproses 

yang nantinya akan menjadi informasi Jabatan karyawan. 

2.3 Fitur 3 : Form Input Data Golongan 

Form ini digunakan untuk menginputkan data golongan karyawan. Dari data tersebut 

diproses yang nantinya akan menjadi informasi golongan karyawan. 

2.4 Fitur 4 : Form Input Data Lemburan 

Form ini digunakan untuk menginputkan data lemburan karyawan yaitu seberapa banyak 

karyawan tersebut melakukan lembur dan nantinya akan diperhitungkan pada pengolahan 

gaji karyawan tersebut. Dari data tersebut diproses yang nantinya akan menjadi informasi 

jumlah lembur karyawan dalam 1 bulan. 

2.5 Fitur 5 : Form Absensi 

Form ini digunakan sebagai abnsesnsi karyawan, yaitu untuk mengetahui jumlah 

kehadiran karyawan tersebut. Dari data tersebut diproses yang nantinya akan menjadi 

informasi kehadiran atau tidaknya karyawan. 

2.6 Fitur 6 : Form Hitung Gaji Karyawa 



Form ini digunakan sebagai perhitungan dari gaji tiap-tiap karyawan. Inputanya berupa 

data karyawan, jabatan, golongan, lemburan dan absensi. Sedangkan outputnya yaitu 

berupa informasi total gaji yang diperoleh karyawan dalam 1 bulan kerja. 

 



BAB III 

DESAIN PERANGKAT LUNAK 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Identifikasi 

Desain perangkat lunak adalah suatu proses tahapan pembuatan sistem dimana kita 

menentukan  

1.2 Overview Sistem 

2. KEPUTUSAN DESAIN PERANGKAT LUNAK SECARA KESELURUHAN 

2.1. Konsep pemodelan sistem 

1. Defenisi data flow diagram (DFD) 

Data flow diagram (DFD) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir ataupun lingkungan 

fisik dimana data tersebut akan disimpan (Jogiyanto,HM,2005:700). 

2. Entitas relationship diagram (ERD) 

3. Microsoft access 2010 

Microsoft Access adalah program pengolah data base yang canggih yang 

biasanyadigunakan untuk mengolah berbagai jenis data dengan pengoperasian yang 

mudah yangmisalnya, untuk menampung daftar pelanggan, pendataan data keryawan, dan 

lainsebagainya 

2.2 Konsep dasar basis data 



Basi data (database) adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Basis data tersimpan diperangkat keras, serta dimanipulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak. Pendefenisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe 

data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang aan disimpan. Database 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan 

basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. 

3. DESAIN ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK 

3.1. Perancangan sistem 

a. Perancangan proses 

Rancangan model merupakan suatu gambaran yang menjelaskan suatu bentuk atau 

model. 

o Data flow diagram (DFD) level 0 sistem yang di usulkan. 
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Gambar 1 : Diagram konteks SI penggajian karyawan 
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Gambar 2 : DFD Level 1 SI penggajian karyawan 

 

o Entitas Relationship Diagram 
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Gambar 3 : Entitty Relationship Diagram SI penggajian karyawan 

 

b. Perancangan basis data 



 

Gambar 3 : Relationship Basis Data SI penggajian karyawan 

 

3.1 Komponen Perangkat Lunak 

3.2 Konsep Eksekusi 

3.3 Desain Antar Muka 



BAB IV 

PENGEMBANGAN SISTEM 

 

1. PERENCANAAN TAHAP IMPLEMENTASI 

1.1 Pembagian Modul / Prosedur / Class Implementasi 

Dalam impelentasi pembuatan sistem aplikasi penggajian kami menggunakan 

software Microsoft Access dimana pembagian modul berjumlah 7 modul yaitu modul 

absen, golongan, pegawai, gaji pokok, lembur, jabatan, potongan koperasi. 

Sedangkan dalam stetiap modulnya berisi query dan tabel.  

1.2 Keterkaitan Antar Modul / Prosedur / Class 

2. PERJALANAN TAHAP IMPLEMENTASI (CODING) 

2.1 Top Down / Bottom Up Implementasi 

2.2 Debugging 

3. ULASAN REALISASI FUNGSIONALITAS 

4. ULASAN REALISASI USER INTERFACE DESIGN 

- Form Input Data Pegawai 



 

- Form Input Data Jabatan 

 



- Form Input Data Golongan 

 

- Form Input Absensi 

 



- Form Input Lemburan 

 

- Form Potongan Koperasi 

 

- Laporan Golongan Pegawai dan Jabatan 



BAB V 

TESTING DAN EVALUASI SISTEM 

 

1. RENCANA PENGUJIAN SISTEM TERIMPLEMENTASI 

1.1 Test Case 

1.2 Uji Fungsionalitas Modul / Class 

2. PERJALANAN METODOLOGI PENGUJIAN 

2.1 White Box 

2.2 Black Box 

2.3 Survey / Wawancara dengan Target Aplikasi 

3. ULASAN HASIL EVALUASI 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan pembahasan Laporan Tugas Akhir mengenai Sistem Informasi  

penggajian Karyawan pada PT. Podomoro Pakem Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya sistem komputerisasi akan mendapatkan manfaat atau keuntungan antara lain : 

a. Dengan adanya sistem komputerisasi, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk 

pembuatan berbagai macam laporan seperti : laporan karyawan, laporan lembur, laporan 

penggajian dan laporan rekapitulasi dana secara cepat dan tepat. 

b. Dengan adanya sistem komputerisasi, informasi data yang disajikan menjadi lebih akurat dan 

tingkat ketelitian lebih tinggi, kemungkinan membuat kesalahan sangatlah kecil. 

c. Dengan adanya sistem komputerisasi, koreksi data dapat dilakukan sewaktu – waktu dan 

dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Misalnya : Bila terjadi suatu kesalahan akan dapat 

dengan cepat ditemukan dan segera dapat dibenarkan saat itu juga. 

2. SARAN  

Beberapa saran yang akan disampaikan oleh perancang antara lain : 

a. Apabila suatu perusahaan ingin maju dan apabila segala sesuatunya memungkinkan, maka 

perusahaan tersebut harus menggunakan sistem komputerisasi agar tidak ketinggalan oleh 

perusahaan lain dan dapat menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan cepat. 

b. Di dalam pengelolaan data penggajian yang ada pada PT.Podomoro Pakem Yogyakarta 

diperlukan juga adanya perawatan baik hardware maupun softwarenya agar keamanan data 

tetap terjaga dan proses administrasi dapat berlangsung dengan lancar, cepat dan benar. 

c. Diharapkan adanya tanggapan positif terhadap rancangan sistem komputerisasi penggajian 

karyawan ini, karena didalam rancangan sistem komputerisasi ini terdapat keefektifitasan 

kerja dan efisiensi waktu. 



d. Untuk menunjang keefektifitasan kerja yang baik diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas, terampil dan berdedikasi tinggi dalam mengolah data serta mampu bekerja sama 

dengan rekan kerja maupun pimpinan perusahaan. 

 

3. RENCANA PERBAIKAN / IMPLEMENTASI TERHADAP SARAN YANG DIBERIKAN 

Berikut ini adalah rencana perbaikan aplikasi berdasarkan saran – saran yang ada : 

a. Sistem komputerisasi sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan agar proses 

mengolah data bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. 

b. Merawat atau maintenance terhadap hardware dan software yang digunakan di perusahaan. 

c. Membuat sistem informasi penggajian karyawan menggunakan software yang lebih update 

agar bisa menarik perusahaan. 

d. Memilih Sumber Daya Manusia yang lebih baik dari segi pendidikan dan ketrampilan dalam 

mengolah data. 
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