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Abstrak
Dapat kita lihat dan cermati bahwa penggajian karyawan kebanyakan masih menggunakan sistem
penginputan manual yaitu dengan Microsoft Excel, bahwasannya kita ketahui sistem informasi menjadi
suatu media yang paling menguntungkan pada saat ini, karena system tersebut dapat mempermudah
kinerja dari suatu instansi atau lembaga, maka didalam project Praktek Kerja Lapangan yang telah saya
lakukan adalah membuat salah satu Aplikasi, Aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem informasi
Penggajian Karyawan di Instansi UPGRIS. Tahap pertama yaitu studi literature. Tahap kedua
pengumpulan data , Tahap ketiga adalah analisis masalah. Tahap keempat perancangan sistem. Dalam
pembuatan Aplikasi tersebut, Tools yang digunakan adalah UML yang berisi Activity Diagram Login,
Kelola gaji karyawan, kelola data lembur, input daftar karyawan, input daftar akun, konfirmasi lembur,
lihat rekap lembur, rekap kehadiran, input lembur, input gaji bersih. Sequence Diagram, Class Diagram,
dan Desain Interface. Serta Bahasa pemrograman yang saya gunakan Sublime text, Code Igniter 3,
Botstrap 4, Notepad ++, adapun Database yang saya gunakan ialah Phpmyadmin, dan Mysql. Fitur
yang ada didalam sistem tersebut antara lain data pegawai, data admin, data jabatan, data kehadiran,
dan data gaji.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Penggajian Karyawan, Universitas PGRI Semarang.

I. PENDAHULUAN
Keterlambatan penggajian karyawan sering terjadi di sebuah perusahaan baik kecil menengah maupun
menengah keatas, proses penginputan absensi masih dilakukan dengan cara manual, biasanya menggunakan
Microsoft excel yang memiliki kelemahan dengan waktu yang cukup lama dalam penginputan data serta
kesalahan yang mendasar didalamnya, Sehingga data harus dicatat berulang kali dalam pencatatan hasil
laporan gaji karyawan. maka diperlukan sebuah aplikasi penggajian pegawai untuk mempermudah admin
dalam melakukan proses perhitungan penggajian berdasarkan data absensi pegawai yang didapat setiap hari
bekerja, sehingga admin tidak perlu lagi melakukan pencatatan gaji karyawan dengan cara manual, dimana
zaman sekarang sudah tak membutuhkan pembukuan manual, melainkan dengan sebuah sistem otomatis
memanfaatkan Digital (Teknologi Informasi) dengan menggunakan bahasa pemrograman diantaranya,
Sublime Text, Code igniter, phpmyadmin, notepad++, Laravel, dan lain sebagainya.[4].
II. METODE
Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini adalah menggunakan Extreme Programming Methode,
Tahapan penelitian meliputi :
1. Analisis sistem
Analisis sistem bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan
masalah yang dihadapi sistem untuk dapat dijadikan pedoman atau landasan usulan rancangan
analisis sitem yang sedang berjalan dengan Berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem, dan
berdasarkan uraian kejadian yang ada.maka yang harus dilakukan oleh penulis adalah :
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a. Mengidentifikasi skenario pemakaian atau use-case.
b. Memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun.
c. Mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek.
d. Mengidentifikasi struktur dan hirarki kelas-kelas.
e. Membangun model keterhubungan kelas dan objek.
f. Melakukan review model yang dihasilkan dengan skenario atau use-case.
2. Desain
Tahapan ini sangat penting untuk memulai dalam merancang sebuah website, untuk itu kita perlu
membuat desain sistem yang akan kita buat nanti, dengan berdasarkan metode analisis yang telah
digunakan, maka berikut ini merupakan desain yang sedang berjalan di dalam Sistem Penggajian
Karyawan tersebut : proses penggajian dimulai dari karyawan mengisi absensi kehadiran, kemudian
bagian admin dan keuangan membuatkan rekap absensi kehadiran dan menghitung daftar absensi
karyawan, selanjutnya bagian admin dan keuangan membuatkan laporan lembur dan penggajian
berdasakan dengan rekapitulasi absensi kehadiran karyawan, setelah rekap gaji dicetak slip gaji
diserahkan kepada Direktur utama untuk di periksa dan di setujui.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Masalah
Selama masa pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, peserta diberikan tugas oleh pembimbing lapangan.
Tugas yang dibuat yaitu membangun website sistem informasi alumni program studi informatika. Melalui
tugas yang diberikan tersebut, peserta banyak mendapat ilmu yang dapat membantu mahasiswa untuk
mengembangkan skill atau kemampuannya di dunia IT, Website yang dibuat menggunakan Bahasa
pemrograman PHP dan MYSQL, Secara keseluruhan, dasar teori yang dipelajari selama perkuliahan menjadi
input yang berharga dalam proses tersebut, Dasar teori ini menjadi hal yang sangat penting untuk mempelajari
teknologi yang baru.
B. Rancangan Sistem
1. Use Case Diagram
Use Case Diagram menyajikan nteraksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang,
peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case
menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari
pandangan pemakai. Dari Use case diagram sistem informasi Penggajian yang dibuat menjelaskan sistem
yang berjalan terdapat 3 aktor yaitu Admin, Pegawai/karyawan, dan personalia, admin bertugas mengelola
sistem yang terdapat dalam website tersebut, personalia bisa melihat data dan mengirim data kapan saja,
sedangkan user hanya bisa melihat website, mendapatkan informasi website. Berikut use case diagram
yang dapat dibuat :
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Mengelola data gaji karyawan

<<include>>

<<include>>

Mengolah data
lembur

Input daftar karyawan
Merekap laporan penggajian

Cetak slip
gaji
personalia

Input daftar akun
Login
Mengkonfirmasi lembur
Lihat rekap kehadiran
pegawai
admin

Input lembur
Input gaji bersih

Gambar 1. Use Case Diagram

2. Activity Diagram
Activity Diagram ialah sistem yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang
dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin tejadi, dan bagaimana sistem akan
berakhir,
a.

Activity Diagram Login
Berikut adalah Activity Diagram Login yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini :
Admin

Sistem

Menu
Username & pass

verifikasi

F
T

Dashboard

Gambar 2. Activity Diagram Login
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b.

Activity Diagram Daftar Karyawan
Berikut adalah Activity Diagram Login yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini :
Admin

Halaman utama

Sistem

Halaman Data Karyawan

Inputdaftar karyawan

Tampilkan Pesan Gagal
Cek Kelengkapan Data

F

Sistem Menyimpan Data

T

Gambar 3. Activity Diagram Daftar Karyawan

c.

Activity Diagram Gaji Bersih
Berikut adalah Activity Diagram Login yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini :

Admin

Sistem

Halaman utama
Tampil Halaman Gaji

Menu Gaji
Lihat Laporan Gaji

Gambar 4. Activity Diagram Gaji Bersih
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3. Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek didalam dan disekitar sistem (termasuk
pengguna, tampilan dan sebagainya), berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu, sequence diagram
terdiri atas dimensi vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek yang terkait) dan bisa digunakan untuk
menggambarkan skenario.
a. Sequence Diagram Login
Pada gambar sequence diagram Login, hanya terdapat menu login, dan harus memasukkan
username,
password yang benar, supaya dapat masuk ke sistem Penggajian.
Admin

Form Login

Class

Database

1.Input Username, password
2. Data Username
3. cek validasi
4.Data karyawan
5. Login

Gambar 5. Sequence diagram login
b. Sequence Diagram Input Daftar Karyawan
Pada gambar Sequence Diagram Input Daftar Karyawan, yang ada didalam Sistem Penggajian,
admin dapat menginput daftar karyawan yang terdapat di menu data karyawan.
Admin

Data Karyawan

Database

1.Input Data Karyawan
2. Input Daftar Karyawan

3. Simpan Database

Gambar 6. Sequence diagram Daftar Karyawan
c. Sequence Diagram
Pada gambar Sequence Diagram Gaji Bersih Pada gambar 4.3.10 Sequence Diagram Input Gaji
Bersih, admin bertugas memaasukan semua data yang telah di ambil dari database, kemuudian
melakukan penginputan data input gaji bersih.

ISBN : 978-623-6602-31-7

223

Science And Engineering National Seminar 5 (SENS 5)- Semarang, 17 Desember 2020

Admin

Data Karyawan
1.Halaman Data Karyawan

Inpiut Gaji Bersih

Database

2. Input Data Karyawan
3. Input Rekap Kehadiran

4. Lihat Rekap kehadiran
5.Input Gaji Bersih

Gambar 7. Sequence diagram Gaji Bersih
C. Implementasi Sistem
Pada bagian ini merupakan hasil implementasi atau hasil pembuatan sistem informasi yang telah
selesai dibangun berdasarkan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Antarmuka dari sistem
informasi penggajian yang telah dibuat sesuai dengan perancangan yang telah dirancang sebelumnya,
desain tampilan sistem informasi ini dibuat dengan PHP. Berikut ini merupakan implementasi sistem
informasi penggajian karyawan yang ditunjukan pada gambar berikut :
1. Tampilan Halaman Login
Pada gambar halaman login, halaman yang sangat penting dalam sebuah sistem, karena pegawai
atau admin harus memasukan username, dan password dengan benar.

Gambar 8. Tampilan Halaman Login

2.

Tampilan Halaman Data Pegawai
Pada gambar tampilan halaman data pegawai, Admin dapat mengedit dan menambahkan data di
sistem penggajian karyawan.
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Gambar 9. Tampilan Halaman Data Pegawai

3.

Tampilan Halaman Data Gaji Pegawai
Pada gambar tampilan halaman data gaji pegawai, admin yang telah masuk kedalam sistem dapat
mengedit, menambahkan, menghapus dan update, data gaji pegawai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 10. Tampilan Halaman Data Gaji Pegawai
IV. KESIMPULAN
Sistem Penggajian yang telah saya terapkan ini memang sudah baik, dan disetiap form sudah saya
lengkapi dengan menu yang mudah dimengerti oleh user untuk mendapatkan data yang mudah dicetak oleh
pegawai, saya membuat sistem ini berdasarkan apa yang saya ketahui didalam pemikiran saya, namun besar
kemungkinan akan dapat digunakan didunia perusahaan, instansi, dan berdasarkan dengan hasil uji coba
aplikasi berbasis web ini dapat berjalan dengan baik, sistem juga dapat mempermudah pihak – pihak yang
berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang semestinya dengan lebih mudah.
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