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BAB IV 

Hasil Praktek Kerja Dan Analisis 

4.1 Analisis Proses Kerja Penggajian Yayasan  

 Proses penggajian yang dilakukan oleh suatu instansi, perusahaan adalah 

suatu hal yang harus dilakukan setiap bulannya sebagai bentuk penghargaan dan 

timbal balik atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh setiap pegawai didalam 

instansi tersebut. Penggajian juga dilakukan sebagai bentuk memberi semangat 

kepada setiap pegawai agar mereka bisa melakukan pekerjaan lebih baik untuk 

selanjutnya.  

 Hal tersebut juga berlaku pada penggajian di Yayasan Bina Darma. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap pihak terkait mengenai 

sistem penggajian yang saat ini diterapkan. Pencatatan masih dilakukan secara 

manual, meskipun sudah tersedia sistem untuk penggajian sebelumnya. Tetapi 

sistem penggajian yang tersedia tersebut dirasa sulit untuk digunakan oleh pihak 

keuangan Yayasan Bina Darma, sehingga untuk saat ini Yayasan Bina Darma 

masih melakukan proses pencatatan penggajian secara manual yang akhirnya 

membutuhkan waktu yang lama. Pada sistem yang sudah tersedia tersebut juga 

memiliki kekurangan yang lain yakni sistem tersebut hanya bisa diakses oleh staff 

keuangan saja, sedangkan pegawai tidak memiliki akses khusus untuk dapat 

melihat data gaji pribadi mereka. Diharapkan dengan adanya sistem ini akan 

membantu Yayasan Bina Darma dalam membuat pencatatan penggajian agar 

semakin cepat, dan mudah. 

 

4.1.1 Jaringan Prosedur Sistem Penggajian Yayasan Bina Darma 

Prosedur yang berlaku pada Yayasan Bina darma saat ini adalah sebagai berikut : 

a. Staff keuangan menyiapkan kuitansi, sebelum tanggal 1 setiap 

bulannya. 

b. Kemudian staff keuangan akan menghubungi bagian wisma guna 

meminta uang, secara lisan. 
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c. Wisma kemudian mempersiapkan uang yang diminta, dan 

memberikan kepada staff keuangan Yayasan Bina Darma. 

d. Uang diterima oleh staff keuangan Yayasan. 

e. Staff keuangan kemudian akan menyiapkan nota – nota gaji, dan 

memberikannya secara langsung kepada seluruh staff Yayasan Bina 

Darma. 

f. Penggajian pada Yayasan Bina Darma sendiri tidak dipengaruhi oleh 

daftar presensi staff.  

4.1.2 Bagian Yang Terkait Sistem Penggajian Yayasan Bina 

Darma 

 Pada Yayasan Bina Darma melibatkan 1 pihak dalam sistem penggajian 

yang berjalan, yaitu bagian keuangan. Bagian ini mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

1. Membuat bukti pengeluaran kas. 

2. Mengisi cek atau nota. 

3. Membuat slip gaji pegawai. 

4. Mengecek semua komponen penggajian. 

5. Mendistribusikan gaji kepada pegawai. 

6. Menyerahkan slip gaji untuk pegawai. 

7. Menjurnal seluruh biaya tenaga kerja yang didistribusikan. 

4.2      Kebutuhan 

 Dikarenakan sistem yang dibangun ini berbasis web, maka dapat 

dipastikan bahwa perangkat keras yang dibutuhkan mendukung untuk terkoneksi 

ke internet. Beberapa perangkat keras yang utama disediakan seperti router 

sebagai penghubung ke jaringan internet. Untuk lebih spesifik mengenai 

kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan sistem ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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a. Kebutuhan Perangkat Keras  

- Processor Inter maksimum 1,6 GHz 

- Memory Internal dengan kapasitas maksimum 256 Mhz 

- External Memory (Hard Disk) 

- Mouse, Keyboard : Standar 

- Monitor : Standar 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

- Hypertext proproser (PHP) 

PHP (Personal Homepage, atau yang lebih dikenal dengan 

Hypertext Proposer) merupakan bahasa scripting yang bersifat 

server side, yang diartikan bahwa kode PHP akan dieksekusi oleh 

web server dan hasil eksekusi tersebut akan dikirim dalam bentuk 

Hypertext Markup Language (HTML) ke browser user. HTML 

merupakan fungsi umum yang dijalankan oleh browser. Dengan 

demikian user tidak dapat melihat kode PHP yang dibuat oleh 

developer website, tetapi hanya bisa melihat kode HTML yang 

merupakan hasil olahan Engine PHP. Agar web server dapat 

mengolah file PHP ini maka diperlukan aplikasi PHP yang disebut 

sebagai engine PHP untuk ditanam bersama aplikasi web server 

tersebut 

- Database 

Merupakan media yang digunakan untuk menampung data. Ada 

beberapa macam database yang tersedia saat ini, antara lain 

Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, dan 

lain – lain. Untuk website penggajian yang dibangun sendiri 

menggunakan MySQL sebagai databasenya. Database ini yang 

digunakan untuk menampung data – data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan  

- XAMPP 

XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP adalah 

perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi dan 
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merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang terdiri sendiri (localhost). Merupakan web 

server yang mudah digunakan, yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis.  

Mengenal bagian XAMPP yang digunakan, antara lain : 

1. Htdoc adalah folder tempat menyimpan berkas – berkas yang 

akan dijalankan. 

2. PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data 

MySQL yang ada dikomputer.  

3. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan 

(service) XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, 

ataupun memulai (start). 

- HeidiSQL 

HeidiSQL merupakan software IDE berbasis desktop yang dapat 

digunakan untuk management beberapa database, MySQL, SQL, 

dan Postgre. Fitur – fitur yang dimiliki HeidiSQL cukup lengkap 

seperti konek ke beberapa server dalam satu window, mengatur 

privilege user, export table dalam bentuk XML, CSV, SQL, 

HTML, dan lain – lain. 

- Bootstarp 

Bootstarp adalah sebuah library framework CSS yang dibuat 

khusus untuk bagian pengembangan font-end website. Bootstrap 

merupakan salah satu framework HTML, CSS dan javascript. 

Bootstrap juga memiliki fitur grid yang berfungsi untuk mengatur 

layout pada halaman website yang bisa digunakan dengan sangat 

mudah dan cepat.  

- Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode 

sumber yang berjalan di sistem operasi windows. Notepad++ 

menggunakan komponen scintilla untuk dapat menampilkan dan 

menyunting teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa 

pemrograman.  
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4.3      Jadwal 

Berikut adalah jadwal pembuatan sistem penggajian Yayasan Bina 

Darma  

2 Mei – 26 Mei 2017 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 
2 Mei – 5 

Mei 

- Merancang konsep sistem  

- Pengamatan terkait Yayasan Bina 

Darma 

II 
8 Mei – 12 

Mei 

- Merancang design tampilan, alur 

sistem dan database 

III 
15 Mei – 19 

Mei 

- Membuat database dan tampilan 

awal 

IV 
22 Mei – 26 

Mei 

- Menyempurnakan database awal 

untuk menampung data penggajian 

 

29 Mei – 30 Juni 2017 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 
29 Mei – 2 

Juni 

- Menyempurnakan database awal 

untuk menampung data penggajian 

II 
5 Juni – 9 

Juni 

- Membuat tampilan dan sistem 

untuk penggajian 

- Menyempurnakan database 

- Memperbaiki design 

III 
12 Juni – 17 

Juni 

- Menyempurnakan database 

- Membuat design 

- Mengumpulkan data 

IV 
19 Juni – 24 

Juni 

- Menyempurnakan database 

- Membuat coding tampilan untuk 

admin 

IV 
19 Juni – 24 

Juni 

- Menyempurnakan database 

- Membuat coding tampilan untuk 

admin, dan user 

V 
26 Juni – 30 

Juni 

- Membuat coding untuk admin 

- Membuat tampilan coding untuk 

admin, dan user 

- Membuat Data Flow Diagram 

(DFD) 
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Juli – 31 Juli 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 1 Juni 

- Membuat DFD, diagram konteks 

dan level 0  

- Membuat fungsi untuk admin 

II 3 Juli – 8 Juli 

- Membuat fungsi untuk admin, dan 

user 

- Membuat DFD diagram konteks 

dan level 1 

III 
10 Juli – 15 

Juli 

- Menyempurnakan fungsi admin, 

dan user 

- Membuat ERD 

- Membuat coding tampilan untuk 

pegawai 

IV 
17 Juli – 22 

Juli 

- Membuat ERD 

- Menyempurnakan fungsi admin, 

dan user 

V 
24 Juli – 31 

Juli 

- Menyempurnakan fungsi admin, 

dan user 

- Membuat fungsi untuk akses 

pegawai 
 

4.4      Perancangan 

 Pada Yayasan Bina Darma akan dibuat sebuah Sistem Pengolahan Data 

Penggajian berbasis web. Perancangan aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk 

memudahkan bagian keuangan dalam memproses, menghitung setiap gaji yang 

akan diterima oleh pegawai, dan memberikan hak akses bagi pegawai lain untuk 

mengetahui informasi gaji miliknya pribadi dengan membuka website dan 

menginputkan password dan username yang dimiliki. 

 Pembangunan website penggajian ini dilakukan dengan menggunakan 

tools utama, sebagai berikut: 

a. MySQL sebagai database server 

b. PHPMyAdmin sebagai tools untuk mengelola database berbasis web 

Pada proses pembuatan sistem aplikasi ini, bukan hanya dibutuhkan 

perangkat software, maupun hardware. Tetapi juga dibutuhkan perancangan dan 

pangkalan data untuk sistem penggajian ini. 
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4.4.1   Diagram Konteks 

 Diagram Konteks merupakan kejadian dari suatu diagram alir data. 

Dimana satu lingkaran mempresentasikan seluruh sistem dan merupakan 

tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses dan 

menunjukkan sistem secara keseluruhan. Sehingga digambarkan sebagai berikut : 

PEGAWAI Keuangan

PIMPINAN

APLIKASI PENGGAJIAN YAYASAN BINA 
DARMA

REKAP GAJI

DATA KARYAWAN

DATA GAJI

SLIP GAJI

INFO GOLONGAN

INFO POTONGAN

LAPORAN GAJI PEGAWAI

 

Gambar 4.1 Diagram Konteks 

4.4.2   Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram  yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem yang sudah jadi atau sistem yang dirancang atau 

dikembangkan secara logika. Tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik kemana 

data tersebut disimpan. Disamping itu DFD juga dapat menggambarkan arus data 

yang terstruktur dan jelas dari mulai pengisian data sampai dengan keluarannya. 

 Arus data pada DFD ini dapat berupa masukan untuk sistem atau keluaran 

sistem, sehingga akan menghasilkan sebuah keluaran yang akan disampaikan pada 

pengguna atau penerima sistem.  

 Pada sistem penggajian ini, menerapkan DFD 2 level, antara lain : 

a. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Diagram arus data mempunyai level atau tingkatan, level 0 merupakan 

diagram arus data yang mendasar dari sebuah proses, sedang level 1 
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dan seterusnya adalah pengembangan dari proses – proses yang ada 

pada level 0. Bertujuan untuk lebih mudah dimengerti. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

PEGAWAI KEUANGAN

PIMPINAN

1.0
Menginput Data

2.0
Menghitung Gaji

3,0
Pembayaran

4.0
Mencetak Slip Gaji dan Laporan

t_pegawai

t_potongant_golongan

Data Pegawai Data Potongan
Data Golongan

Data Tunjangan,
Potongan Wajib,

Gaji Pokok

Data Potongant_gaji

Status

Slip Gaji

Data Gaji

Slip Gaji

Laporan Penggajian

 

Gambar 4.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Dari DFD level 0  diatas terdapat empat proses yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

- Proses 1.0 adalah proses menginput data yang dihubungkan dengan 

table pegawai untuk data pegawai, sementara data golongan 

dihubungkan dengan table golongan, serta data potongan dikaitkan 

dengan table potongan. 

- Proses 2.0 adalah proses menghitung gaji, yang dihubungan 

dengan table golongan, dan table potongan  lalu dimasukan ke 

tabel gaji untuk menampung hasil data. 

- Proses 3.0 adalah proses pembayaran, yang terhubung dengan table 

gaji untuk melihat data gaji, dan memasukan kembali status 

pembayaran ke dalam table gaji. 

- Proses 4.0 adalah proses mencetak slip gajii dan laporan kepada 

pihak yang membutuhkan, yakni pimpinan dan pegawai 

b. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 
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t_pegawai

PEGAWAI

1.1
Menginput Data

t_golongan t_potongan KEUANGAN

Data Umum Pegawai

Data Pegawai

Data Golongan

Data Potongan

Data Potongan

Data Golongan

 

 Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 

Dari DFD level 1 proses 1 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

- Data  karyawan yang diinputkan kedalam sistem akan ditampung 

kedalam table pegawai, baik setiap terjadi perubahan data ataupun 

penambahan data. 

- Data golongan yang diinputkan akan langsung terhubung dengan 

table golongan. 

- Data potongan akan terhubung dengan table potongan. 
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c. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 2 

t_potongan

t_golongan

t_gaji

KEUANGAN

2.1
Menghitung Gaji

Data Potongan

Data Golongan

Data Golongan

Data Potongan Data Gaji

 

Gambar 4.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 2 

Dari DFD level 1 proses 2 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

- Data golongan yang dibutuhkan dalam penghitungan proses gaji, 

akan ditarik dari table golongan. 

- Data potongan akan ditarik dari table potongan. 

- Hasil akhir dari proses penghitungan gaji, akan ditampung ke table 

gaji. 

d. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 3 

t_gaji

t_gaji
3.1

Pembayaran

Status Pembayaran

Slip gaji

 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 3 

Dari DFD level 1 proses 3 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

- Data gaji akan ditarik dari table gaji. 

- Status pembayaran akan disimpan kedalam table gaji. 

e. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 4 
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t_gaji

PEGAWAI PIMPINAN
4.1

Mencetak Slip Gaji dan 
Laporan

Data Gaji

Slip Gaji Laporan

 

Gambar 4.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 4 

Dari DFD level 1 proses 4 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

- Proses cetak slip gaji akan dihubungkan dengan table gaji, dan 

diberikan kepada pegawai. 

- Proses cetak laporan akan dihubungkan dengan table gaji, dan 

diberikan kepada pimpinan. 

4.4.3   Diagram Hubungan Antar Entitas (ERD) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) atau Diagram Antar Entitas adalah 

suatu diagram  yang menggambarkan hubungan objek data yang disimpan yang 

ada dalam suatu sistem secara konseptual, dan dibuat secara agregasi. 

 Agregasi merupakan proses menghubungkan sebuah kumpulan relasi 

dengan suatu kumpulan entitas. Caranya dengan membuat sebuah relasi baru, 

relasi inilah yang akan secara langsung menghubungkan kumpulan relasi dan 

kumpulan entitas. Hal ini sangat bisa dilakukan karena pada dasarnya suatu relasi 

terbentuk karena mengandung unsur dari relasi yang lain. 

 Atribut yang berhubungan dengan aplikasi penggajian pada Yayasan Bina 

Darma  dapat digambarkan sebagai berikut : 
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MempunyaiPegawai

NIP Nama_pegawai Alamat No_telp No_rek

Email Masuk_kerja
Status_pegawai

Periode_golongan

Periode_potongan

Golongan

Gaji_pokok
Tunjangan_keluarga Tunjangan_perumahan

Tunjangan_masakerja

Tunjangan_kesejahteraan

Tunjangan_inflasi

Tunjangan_fungsional

Potongan_pegawai

Potongan_kesehatan

Potongan_pensiun Potongan_PPh

Jumlah_anak

Potongan

Angsuran_koperasi Iuran_koperasi

Tabungan_tour

Iuran_sosial

Saham_koperasi Arisan_koperasi

Gaji

No_gaji

Tanggal_gaji

Gaji_kotor

Total_potonganTotal_gajiStatus

Mempunyai

Mempunyai

NIP

Periode_pot

Periode_gol

 

Gambar 4.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

4.4.4   Struktur Tabel 

 Struktur tabel dalam sistem penggajian ini dimaksudkan untuk dapat 

melakukan kegiatan – kegiatan dalam pengaturan dan pencarian data, dan 

pembuatan laporan. Untuk itu dibutuhkan spesifikasi file untuk mempermudah 

dalam melakukan pemrograman, yang dapat dilihat dari struktur tabel berikut : 

a. Struktur tabel user 

Nama table : t_user 

Primary key : - 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Username Varchar 20 Username  

2 Password Varchar 8 Password 

3 NIP Varchar 20 NIP 

4 Level Varchar 2 Level 

 

b. Struktur tabel pegawai 

Nama table : t_pegawai 

Primary key : NIP, periode_gol, periode_pot 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 NIP Varchar 10 NIP 

2 Nama_pegawai Varchar 50 Nama pegawai 

3 No_rek Varchar 30 Nomor rekening 

4 Alamat Varchar 50 Alamat pegawai 

5 No_telp Varchar 12 Nomor telepon 
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pegawai 

6 email Varchar 30 Email pegawai 

7 Masuk_kerja date  Masuk kerja 

awal 

8 Periode_gol Varchar 30 Periode 

golongan 

9 Periode_pot varchar 30 Periode 

potongan 

10 Status_pegawai Enum (‘Aktif’, 

‘Non-

aktif’) 

Status pegawai 

 

c. Struktur tabel golongan 

Nama table : t_golongan 

Primary key : periode_gol, golongan 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Periode_gol varchar 30 Periode 

golongan 

2 Golongan varchar 15 Golongan 

pegawai 

3 Gaji_pokok int 25 Gaji pokok 

4 Tunjangan_keluarga int 25 Tunjangan 

keluarga 

5 Tunjangan_perumahan int 25 Tunjangan 

perumahan 

6 Tunjangan_masakerja int 25 Tunjangan 

masa kerja 

7 Tunjangan_kesejahteraan int 25 Tunjangan 

kesejahteraan 

pegawai 

8 Tunjangan_inflasi int 25 Tunjangan 

inflasi 

9 Tunjangan_fungsional int 25 Tunjangan 

fungsional 

10 Potongan_pegawai decimal 4,2 Potongan 

pegawai 

11 Potongan_kesehatan decimal 4,2 Potongan 

kesehatan 



35 
 

12 Potongan_pensiun decimal 4,2 Potongan 

pensiun 

13 Potongan_PPh decimal 4,2 Potongan 

PPh 

14 Jumlah_anak  int 1 Jumlah anak 

 

d. Struktur tabel potongan 

Nama table : t_potongan 

Primary key : periode_pot 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Periode_pot varchar 30 Periode 

potongan 

2 Potongan_angkop int 25 Potongan 

angsuran 

koperasi 

3 Iuran_koperasi int 25 Iuran koperasi 

4 Tabungan_tour int 25 Tabungan tour 

5 Iuran_sosial int 25 Iuran sosial 

6 Tambahan_shmkop int 25 Tambahan 

saham koperasi 

7 Arisan_tabkop int 25 Arisan 

tabungan 

koperasi 

e. Struktur tabel potongan 

Nama table : t_potongan 

Primary key : periode_pot 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 NIP varchar 20 NIP pegawai 

2 No_gaji varchar 10 No nota gaji 

3 Tanggal_gaji date  Tanggal 

pemberian gaji 

4 Periode_gol varchar 30 Periode golongan 

5 Periode_pot varchar 30 Periode potongan 

6 Total_GK int 25 Total gaji kotor 

7 Total_potongan int 25 Total potongan 
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8 Total_gaji int 25 Total gaji 

9 Status varchar 15 Status 

pembayaran gaji 

 

4.4.5 Rancangan Struktur Menu 

 Struktur program  adalah suatu konsep pembuatan yang mempunyai fungsi 

untuk mengelompokkan instruksi kedalam sub program fungsional dimana setiap 

sub programnya memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk mendukung program 

yang dibuat. Struktur program yang dibuat sendiri sebagai berikut : 

Program Utama

Admin User Pegawai

Login

Data pegawai

Tambah pegawai

Edit pegawai

Hapus pegawai

Tunjangan

Data Tunjangan

Tambah Tunjangan

Edit Tunjangan

Hapus Tunjangan

Potongan

Data Potongan

Tambah Potongan

Edit Potongan

Hapus Potongan

Data Gaji

Proses gaji

Simpan gaji

Cetak

Rekap Gaji

Data gaji

Tambah user

Data user

Edit user

Hapus user

Login

Data pegawai

Tambah pegawai

Edit pegawai

Hapus pegawai

Tunjangan

Data Tunjangan

Potongan

Data Potongan

Tambah Potongan

Edit Potongan

Hapus Potongan

Data Gaji

Proses gaji

Simpan gaji

Cetak

Rekap Gaji

Data gaji

Login

Data pribadi 
pegawai

View Rekap Gaji

Ganti Password

Logout

 

Gambar 4.8  Struktur Menu 
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a. Format Rancangan Masukan Admin 

Username

Password

LOGIN

Selamat Datang
Silahkan Login

@2017 Putri Setyoweni

 

                   Gambar 4.9 Form Login 

 Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus terlebih dahulu menginputkan username dan password. 

- Sistem akan membaca username dan password, bila password atau 

username salah. User akan tetap berada di halaman login 

- Bila username dan password sesuai, maka selanjutnya sistem akan 

membaca level yang dimiliki user. 

- Dan user tersebut akan dilempar ke halaman sistem sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki. 
Log Out

Data Karyawan

No NIP Nama No rekening Alamat No Telp Email Periode Gol Periode Pot Aksi

Edit

Hapus

Edit

Edit

Edit

Edit

Hapus

Hapus

Hapus

Hapus

Tambah Data Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

 

Gambar 4.10 Form Index, Data Pegawai 
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Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Setelah user berhasil login, kemudian akan masuk kedalam halaman 

index 

- Halaman index berisi data umum yang dimiliki oleh setiap pegawai, 

sesuai dengan data yang tertampung didalam t_pegawai dalam 

database. 

- Didalam index ini terdapat 4 fungsi, antara fungsi edit data pegawai, 

hapus data pegawai, tambah data pegawai, serta fungsi untuk 

mengubah periode golongan dan periode potongan bila pegawai 

tersebut memiliki jenis golongan atau potongan terbaru. 

- Fungsi untuk mengubah periode golongan dan periode potongan 

sendiri, tersedia bila data NIP terpilih diklik. 

 

Log Out

Tambah Data

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

Status

 

Gambar 4.11 Form Input Data Pegawai 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Bila menambahkan pegawai, maka user harus menginputkan beberapa 

data secara manual (diketik sendiri). Data yang dimaksudkan disini 

adalah NIP, Nama pegawai, No rekening, Alamat, No telp, Email, 

Periode golongan, dan Periode potongan 

- Sementara untuk status, user harus memilih dari data yang tersedia 

dalam combo box. 

- Kemudian data akan tersimpan. 
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Log Out

Edit Data Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

 

Gambar 4.12 Form Edit Data Umum Pegawai 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus menginputkan data pegawai yang hendak diubah. 

- Data yang dimaksud disini adalah data umum. 

- Untuk data periode golongan dan periode potongan memiliki 

fungsinya sendiri. 

- Setelah data selesai diubah, maka sistem akan menyimpan data yang 

setelah diedit. 
Log Out

Edit Periode Golongan dan Potongan Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

 

Gambar 4.13 Form Edit Data Periode Golongan dan Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus memilih NIP yang akan di edit data periode golongan dan 

potongan. 

- Kemudian user harus memilih data periode golongan atau potongan 

terbaru yang tersedia didalam combo box. 
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- Hal yang harus diingat adalah, pastikan sebelum user mengedit data 

periode golongan dan potongan. User sudah membuat periode 

golongan atau periode potongan terbaru melalui fungsi data golongan 

dan data potongan. 

- Bila sudah selesai, maka data akan tersimpan di dalam database. 

 

Data Berhasil Dihapus

  

Gambar 4.14 Form Hapus Data 

 Form diatas merupakan alert yang akan muncul apabila user menghapus 

data  pegawai yang dipilihnya. 

Log Out

Data Potongan

No Periode Potongan Potongan Angkop Iuran Koperasi Tabungan Tour Iuran Sosial Tambahan Shmkop ArisanTabkop Aksi

Edit

Hapus

Edit

Edit

Edit

Edit

Hapus

Hapus

Hapus

Hapus

Tambah Data

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

 

Gambar 4.15 Form Data Potongan 
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Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk data potongan.  

- Halaman data potongan ini berisi data setiap potongan yang dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk 1 (satu) periode, sesuai dengan data yang 

tertampung didalam t_potongan dalam database. 

- Didalam index ini terdapat 3 fungsi, antara fungsi edit data potongan, 

hapus data potongan pegawai, tambah data periode potongan pegawai. 

 
Log Out

Edit Potongan

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Periode Potongan

Golongan

Angsuran Koperasi

Tabungan Tour

Iuran Sosial

Tambahan Saham Koperasi

Arisan Koperasi

Simpan Kembali

 

Gambar 4.16 Form Edit Data Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk edit data potongan.  

- User harus menginputkan data yang akan diedit. 

- Tetapi untuk periode potongan tidak bisa diedit. 

- Setelah selesai data yang telah diedit akan disimpan. 
Log Out

Tambah Data Potongan

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Periode Golongan

Golongan

Angsuran Koperasi

Tabungan Tour

Iuran Sosial

Tambahan Saham Koperasi

Arisan Koperasi

Simpan Kembali

 

Gambar 4.17 Form Tambah Data Potongan 
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Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk tambah data potongan baru 

untuk 1 NIP. 

- User harus memilih periode potongan berdasarkan data yang tersedia 

di dalam combo box. 

- Sistem akan menarik data setiap NIP yang tersedia. 

- Kemudian sistem akan membaca periode secara otomatis berdasarkan 

bulan dan tahun pada computer, atau perangkat. Ketika user 

mengakses saat itu. 

- Untuk data lainnya, user harus menginputkan secara manual. 

- Setelah selesai sistem akan menyimpan data baru tersebut. 

Log Out

Data Golongan

No Periode Gol Golongan Gaji Pokok Total Tunjangan Pot Pegawai Pot Kesehatan Pot Pensiun Pot PPh Aksi

Edit

Hapus

Edit

Edit

Edit

Edit

Hapus

Hapus

Hapus

Hapus

Tambah Data

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

 

Gambar 4.18 Form Data Golongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk data golongan.  

- Halaman data golongan ini berisi data setiap golongan yang dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk 1 (satu) periode, sesuai dengan data yang 

tertampung didalam t_golongan dalam database. 

- Didalam index ini terdapat 3 fungsi, antara fungsi edit data golongan, 

hapus data golongan pegawai, tambah data periode golongan pegawai. 
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Log Out

Edit Golongan

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Periode Golongan

Golongan

Gaji Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Perumahan

Tunjangan Masa Kerja

Tunjangan Kesejahteraan

Simpan Kembali

Tunjangan Inflasi

Tunjangan Fungsional

Potongan Pegawai

Potongan Kesehatan

Potongan Pensiun

Potongan PPh

Jumlah Anak

 

Gambar 4.19 Form Edit Data Golongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk edit data golongan.  

- User harus menginputkan data yang akan diedit. 

- Tetapi untuk periode golongan tidak bisa diedit. 

- Setelah selesai data yang telah diedit akan disimpan. 

 
Log Out

Tambah Data Golongan

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Periode Golongan

Golongan

Gaji Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Perumahan

Tunjangan Masa Kerja

Tunjangan Kesejahteraan

Simpan Kembali

Tunjangan Inflasi

Tunjangan Fungsional

Potongan Pegawai

Potongan Kesehatan

Potongan Pensiun

Potongan PPh

Jumlah Anak

 

Gambar 4.20 Form Tambah Data Golongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk tambah data golongan baru 

untuk 1 NIP. 

- User harus memilih periode golongan berdasarkan data yang tersedia 

di dalam combo box. 

- Sistem akan menarik data setiap NIP yang tersedia. 
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- Kemudian sistem akan membaca periode secara otomatis berdasarkan 

bulan dan tahun pada komputer, atau perangkat. Ketika user 

mengakses saat itu. 

- Untuk data lainnya, user harus menginputkan secara manual. 

- Setelah selesai sistem akan menyimpan data baru tersebut. 

 
Log Out

Proses Gaji

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Bulan

Tahun

Simpan Kembali

 

Gambar 4.21 Form Proses Gaji 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk proses gaji. 

- User harus memilih periode bulan dan tahun terpilih. Hal ini dengan 

tujuan  agar sistem menarik data yang tersedia didalam t_golongan dan 

t_potongan sesuai dengan bulan dan tahun gaji itu akan diproses. 

- Sistem akan menarik data setiap NIP berdasarkan bulan dan tahun 

terpilih. 

 
Log Out

Rekap Gaji

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Sortir By Month

Proses Kembali

 

Gambar 4.22 Form Proses Rekap Gaji 
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Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk rekap gaji. 

- User harus memilih bulan terpilih. Hal ini dengan tujuan  agar sistem 

menarik data gaji untuk 1 bulan yang telah dipilih. 

- Sistem akan menarik data gaji setiap NIP berdasarkan bulan terpilih. 

 
Log Out

Tambah User

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

Username

Password

Simpan Kembali

Level

 

Gambar 4.23 Form Tambah User 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk admin menambahkan user 

baru. 

- Admin harus menginputkan username, password, serta level yang 

dimiliki oleh user baru. 

- Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut. 
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b. Format Rancangan Keluaran Admin 

Log Out

Data Gaji

No NIP Nama Pegawai Gaji Pokok Total Tunjangan Total Potongan Total Gaji Aksi

Save

Cetak

Save

Save

Save

Save

Cetak

Cetak

Cetak

Cetak

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

 

Gambar 4.24 Form Data Hasil Proses Gaji 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari proses gaji, setelah user memilih 

bulan dan tahun. Sistem akan secara otomatis memproses semua data untuk bulan 

dan tahun tersebut. Dan menampilkannya. 

 Pada tampilan ini terdapat juga dua fungsi yang tersedia, yaitu save dan 

cetak.  

Log OutData Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah Admin

Rekap Gaji

No NIP No Gaji Periode Golongan Periode Potongan Total Gaji

Total

 

Gambar 4.25 Form Data Rekap Gaji 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari proses gaji, setelah user memilih 

bulan. Sistem akan secara otomatis menampilkan semua data untuk bulan 

tersebut.  
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SLIP GAJI
Tanggal : 
No Gaji :
NIP :

Nama :
Golongan :
Alamat :
Telepon :

Gaji Pokok

Gaji Kotor

Potongan Wajib 

1. Simpanan Pegawai :
2. Iuran Kesehatan :

Potongan Khusus

1. Iuran Pensiun :
2. Angsuran Koperasi :
3. Iuran Wajib Koperasi :
4. Tabungan Tour :
5. Iuran Sosial :
6. PPh :
7. Tambahan Saham Koperasi :
8. Tabungan dan arisan :

Total Potongan

Total Diterima

Dibuat oleh,

…………………………………
Keuangan Yayasan Bina Darma

Diterima oleh,

…………………………………………………

YAYASAN BINA DARMA
PO BOX 155 – Salatiga 50701

 

Gambar 4.26 Laporan atau Slip Gaji Tercetak 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari slip gaji yang dicetak.  
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c. Format Rancangan Masukan User 

Username

Password

LOGIN

Selamat Datang
Silahkan Login

@2017 Putri Setyoweni

 

                   Gambar 4.27 Form Login 

 Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus terlebih dahulu menginputkan username dan password. 

- Sistem akan membaca username dan password, bila password atau 

username salah. User akan tetap berada di halaman login 

- Bila username dan password sesuai, maka selanjutnya sistem akan 

membaca level yang dimiliki user. 

- Dan user tersebut akan dilempar ke halaman sistem sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki. 
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Log Out

Data Karyawan

No NIP Nama No rekening Alamat No Telp Email Periode Gol Periode Pot Aksi

Edit

Hapus

Edit

Edit

Edit

Edit

Hapus

Hapus

Hapus

Hapus

Tambah Data Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

 

Gambar 4.28 Form Index, Data Pegawai 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Setelah user berhasil login, kemudian akan masuk kedalam halaman 

index 

- Halaman index berisi data umum yang dimiliki oleh setiap pegawai, 

sesuai dengan data yang tertampung didalam t_pegawai dalam 

database. 

- Didalam index ini terdapat 4 fungsi, antara fungsi edit data pegawai, 

hapus data pegawai, tambah data pegawai, serta fungsi untuk 

mengubah periode golongan dan periode potongan bila pegawai 

tersebut memiliki jenis golongan atau potongan terbaru. 

- Fungsi untuk mengubah periode golongan dan periode potongan 

sendiri, tersedia bila data NIP terpilih diklik. 

 
Log Out

Tambah Data

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

 

Gambar 4.29 Form Input Data Pegawai 
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Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Bila menambahkan pegawai, maka user harus menginputkan beberapa 

data secara manual (diketik sendiri). Data yang dimaksudkan disini 

adalah NIP, Nama pegawai, No rekening, Alamat, No telp, Email, 

Periode golongan, dan Periode potongan 

- Sementara untuk status, user harus memilih dari data yang tersedia 

dalam combo box. 

- Kemudian data akan tersimpan. 

 
Log Out

Edit Data Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Data Golongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Tambah User

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

 

Gambar 4.30 Form Edit Data Umum Pegawai 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus menginputkan data pegawai yang hendak diubah. 

- Data yang dimaksud disini adalah data umum. 

- Untuk data periode golongan dan periode potongan memiliki 

fungsinya sendiri. 

- Setelah data selesai diubah, maka sistem akan menyimpan data yang 

setelah diedit. 
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Log Out

Edit Periode Golongan dan Potongan Pegawai

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

NIP

Nama Pegawai

No Rekening

Alamat

No Telp

Email

Periode Golongan

Periode Potongan

Simpan Kembali

 

Gambar 4.31 Form Edit Data Periode Golongan dan Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus memilih NIP yang akan di edit data periode golongan dan 

potongan. 

- Kemudian user harus memilih data periode golongan atau potongan 

terbaru yang tersedia didalam combo box. 

- Bila sudah selesai, maka data akan tersimpan di dalam database. 

 

Data Berhasil Dihapus

  

Gambar 4.32 Form Hapus Data 

 Form diatas merupakan alert yang akan muncul apabila user menghapus 

data  pegawai yang dipilihnya. 
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Log Out

Data Potongan

No Periode Potongan Potongan Angkop Iuran Koperasi Tabungan Tour Iuran Sosial Tambahan Shmkop ArisanTabkop Aksi

Edit

Hapus

Edit

Edit

Edit

Edit

Hapus

Hapus

Hapus

Hapus

Tambah Data

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

 

Gambar 4.33 Form Data Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk data potongan.  

- Halaman data potongan ini berisi data setiap potongan yang dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk 1 (satu) periode, sesuai dengan data yang 

tertampung didalam t_potongan dalam database. 

- Didalam index ini terdapat 3 fungsi, antara fungsi edit data potongan, 

hapus data potongan pegawai, tambah data periode potongan pegawai. 
Log Out

Edit Potongan

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Periode Potongan

Golongan

Angsuran Koperasi

Tabungan Tour

Iuran Sosial

Tambahan Saham Koperasi

Arisan Koperasi

Simpan Kembali

 

Gambar 4.34 Form Edit Data Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk edit data potongan.  

- User harus menginputkan data yang akan diedit. 

- Tetapi untuk periode potongan tidak bisa diedit. 

- Setelah selesai data yang telah diedit akan disimpan.  
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Log Out

Tambah Data Potongan

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Periode Golongan

Golongan

Angsuran Koperasi

Tabungan Tour

Iuran Sosial

Tambahan Saham Koperasi

Arisan Koperasi

Simpan Kembali

 

Gambar 4.35 Form Tambah Data Potongan 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk tambah data potongan baru 

untuk 1 NIP. 

- User harus memilih periode potongan berdasarkan data yang tersedia 

di dalam combo box. 

- Sistem akan menarik data setiap NIP yang tersedia. 

- Kemudian sistem akan membaca periode secara otomatis berdasarkan 

bulan dan tahun pada computer, atau perangkat. Ketika user 

mengakses saat itu. 

- Untuk data lainnya, user harus menginputkan secara manual. 

- Setelah selesai sistem akan menyimpan data baru tersebut. 

 
Log Out

Proses Gaji

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Bulan

Tahun

Simpan Kembali

 

Gambar 4.36 Form Proses Gaji 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 



54 
 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk proses gaji. 

- User harus memilih periode bulan dan tahun terpilih. Hal ini dengan 

tujuan  agar sistem menarik data yang tersedia didalam t_golongan dan 

t_potongan sesuai dengan bulan dan tahun gaji itu akan diproses. 

- Sistem akan menarik data setiap NIP berdasarkan bulan dan tahun 

terpilih. 
Log Out

Rekap Gaji

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

Sortir By Month

Proses Kembali

 

Gambar 4.37 Form Proses Rekap Gaji 

Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- Tampilan diatas merupakan desain untuk rekap gaji. 

- User harus memilih bulan terpilih. Hal ini dengan tujuan  agar sistem 

menarik data gaji untuk 1 bulan yang telah dipilih. 

- Sistem akan menarik data gaji setiap NIP berdasarkan bulan terpilih. 
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d. Format Rancangan Keluaran User 

Log Out

Data Gaji

No NIP Nama Pegawai Gaji Pokok Total Tunjangan Total Potongan Total Gaji Aksi

Save

Cetak

Save

Save

Save

Save

Cetak

Cetak

Cetak

Cetak

Data Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji

 

Gambar 4.38 Form Data Hasil Proses Gaji 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari proses gaji, setelah user memilih 

bulan dan tahun. Sistem akan secara otomatis memproses semua data untuk bulan 

dan tahun tersebut. Dan menampilkannya. 

Log OutData Pegawai

Data Potongan

Proses Gaji

Rekap Gaji Rekap Gaji

No NIP No Gaji Periode Golongan Periode Potongan Total Gaji

Total

 

Gambar 4.39 Form Data Rekap Gaji 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari proses gaji, setelah user memilih 

bulan. Sistem akan secara otomatis menampilkan semua data untuk bulan 

tersebut.  
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SLIP GAJI
Tanggal : 
No Gaji :
NIP :

Nama :
Golongan :
Alamat :
Telepon :

Gaji Pokok

Gaji Kotor

Potongan Wajib 

1. Simpanan Pegawai :
2. Iuran Kesehatan :

Potongan Khusus

1. Iuran Pensiun :
2. Angsuran Koperasi :
3. Iuran Wajib Koperasi :
4. Tabungan Tour :
5. Iuran Sosial :
6. PPh :
7. Tambahan Saham Koperasi :
8. Tabungan dan arisan :

Total Potongan

Total Diterima

Dibuat oleh,

…………………………………
Keuangan Yayasan Bina Darma

Diterima oleh,

…………………………………………………

YAYASAN BINA DARMA
PO BOX 155 – Salatiga 50701

 

Gambar 4.40 Laporan atau Slip Gaji Tercetak 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari slip gaji yang dicetak. 
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e. Format Rancangan Sistem Pegawai 

Username

Password

LOGIN

Selamat Datang
Silahkan Login

@2017 Putri Setyoweni

 

Gambar 4.41 Form Login 

 Proses yang dilalui adalah sebagai berikut : 

- User harus terlebih dahulu menginputkan username dan password. 

- Sistem akan membaca username dan password, bila password atau 

username salah. User akan tetap berada di halaman login 

- Bila username dan password sesuai, maka selanjutnya sistem akan 

membaca level yang dimiliki user. 

- Dan user tersebut akan dilempar ke halaman sistem sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki. 
Log OutData Pribadi

Rekap Gaji

Ganti Password

NIP :
Nama :
Alamat :
No Telp :
Email :
Jumlah Anak :
Masuk Kerja :
Periode Golongan :
Periode Potongan :

 

Gambar 4.42 Form Index Pegawai 

 Tampilan di atas merupakan hasil dari index bila user yang login 

merupakan pegawai. Akan menampilkan data terakhir miliknya. 
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Log OutData Pribadi

Rekap Gaji

Ganti Password

Data Pribadi

No Periode Golongan No Rekening Jumlah Anak Periode Potongan Golongan

 

Gambar 4.43 Form Data Pribadi 

 Tampilan di atas akan menampilkan seluruh data miliknya, bila 

sebelumnya pegawai tersebut pernah mengalami perubahan periode golongan atau 

periode potongan. 

Log OutData Pribadi

Rekap Gaji

Ganti Password

Rekap Gaji

Bulan ….. Tahun 20….

Bulan ….. Tahun 20….

Bulan ….. Tahun 20….

Bulan ….. Tahun 20….

Bulan ….. Tahun 20….

Bulan ….. Tahun 20….

 

Gambar 4.44 Form Rekap Gaji 

 Tampilan di atas rekap gaji yang dimiliki oleh pegawai tersebut.  



59 
 

Log OutData Pribadi

Rekap Gaji

Ganti Password

NIP : 
Nama :
Periode Golongan :

A. Gaji Pokok : …………………………………………………….
B. Tunjangan

Tunjangan Keluarga …………………………………………..
Tunjangan Perumahan …………………………………………..
Tunjangan Masa Kerja …………………………………………..
Tunjangan Kesejahteraan …………………………………………..
Tunjangan Inflasi …………………………………………..
Tunjangan Fungsional …………………………………………..

……………………………………………………….
Gaji Kotor ……………………………………………………….

C. Potongan
Potongan Pegawai ………………………………………….
Potongan Kesehatan ………………………………………….
Potongan Pensiun ………………………………………….
Potongan PPh ………………………………………….
Angsuran Koperasi ………………………………………….
Iuran Koperasi ………………………………………….
Tabungan Tour ………………………………………….
Iuran Sosial ………………………………………….
Saham Koperasi ………………………………………….
Arisan Koperasi …………………………………………

……………………………………………………….
Total Gaji ……………………………………………………….

 

 Gambar 4.45 Form Hasil Rekap Gaji 

 Tampilan di atas merupakan data dari lengkap dari gaji yang dimiliki oleh 

pegawai tersebut. 

Log OutData Pribadi

Rekap Gaji

Ganti Password

Password Baru

Konfirmasi Password Baru

Simpan Kembali

 

Gambar 4.46 Form Ganti Password 

 Tampilan di atas merupakan form untuk pegawai mengganti password. 
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1.5 Implementasi 

Hasil yang telah dicapai selama melakukan kerja praktek dalam waktu 3 

bulan adalah berupa sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem tersebut  

digunakan untuk memberikan informasi terkait perhitungan gaji, dan hasil akhir 

dari penggajian Yayasan Bina Darma. Beberapa inovasi yang diterapkan secara 

umum dan keseluruhan adalah sebagai berikut : 

Tersedia 3 website, untuk admin yaitu ketua umum atau bendahara 

Yayasan Bina Darma menginputkan nominal untuk potongan, tunjangan, dan gaji 

pokok. Staff keuangan yang ingin melakukan transaksi penggajian. Kemudian 

untuk pegawai yang dapat melihat rekap data yang dimilikinya. Adapun website 

yang dibuat yaitu sebagai berikut : 

a. Website untuk masukan data 

Form awal untuk user dapat mengakses sistem penggajian. User harus 

login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang dimiliki. 

 

 

Gambar 4.47 Implementasi Login 
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 Halaman index yang menampilkan data pribadi seluruh pegawai, langkah 

awal untuk memulai proses sistem informasi akuntansi penggajian. Pada halaman 

index ini, user dapat menambah pegawai baru, mengedit data pegawai bila 

ditemukan kesalahan dalam hal penulisan data umum milik pegawai, maupun 

melakukan update data pegawai khusus untuk perubahan yang terjadi pada 

periode golongan, maupun periode potongan, serta menghapus data. 

 

 

Gambar 4.48 Implementasi Data Pegawai 

  

<form class="form-signin" action="proseslogin.php" method="post" > 

<h2 class="form-signin-heading"><center><span class="glyphicon 

glyphicon-th-large"></span> Selamat Datang </center></h2> <h5 

class="baru">Aplikasi Penggajian Pegawai</h5> 

        <inputname="username" id="username" type="text" class="form-

control" placeholder="Username" required autofocus> 

        <input name="password" id="password" type="password" class="form-

control" placeholder="Password" required> 

        <label class="checkbox"><input type="checkbox" value="remember-

me"> Remember me</label> 

        <button class="btn btn-lg btn-danger btn-block" type="submit">Sign 

in</button></form> 
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 <?php 

 $tampil=mysql_query("select * from t_pegawai"); 

 ?> 

  <table class="table table-bordered table-hover table-striped tablesorter">                

<tr> 

<th>No<i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>NIP - Status <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Nama Pegawai <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>No Rek <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Alamat <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>No Telp <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Email <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Masuk Kerja <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Periode Gol <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Periode Pot <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Aksi <i class="fa fa-sort"></i></th> 

</tr> 

 <?php  

 $no = 1; 

 while($data=mysql_fetch_array($tampil))  

 { ?> 

 <tr> 

 <td><?php echo $no++ ; ?></td>      

 <td><a href="editgol.php?hal=edit&kd=<?php echo $data['NIP'];?>"> 

<i class="fa fa-user"></i><?php echo $data['NIP']; ?> -  

<?php echo $data['Status_pegawai']; ?></a></td> 

<td><?php echo $data['Nama_pegawai']; ?></td> 
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<td><?php echo $data['No_rek']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Alamat']; ?></td> 

<td><?php echo $data['No_telp']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Email']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Masuk_kerja']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Periode_gol']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Periode_pot']; ?></td> 

 <td> 

<a class="btn btn-sm btn-primary" href="edit.php?hal=edit&kd=<?php 

echo $data['NIP'];?>"><i class="fa fa-edit"></i> Edit</a> 

<a class="btn btn-sm btn-danger" href="hapus.php?hal=hapus&kd=<?php 

echo $data['NIP'];?>"><i class="fa fa-wrench"></i> 

Hapus</a></td></tr><?php   } ?> 

  

 

Gambar 4.49 Implementasi Edit Data Umum Pegawai 

 

 Untuk menambahkan pegawai baru, user harus menginputkan periode 

golongan, dan periode potongan terlebih dahulu secara manual. Hal ini 

dikarenakan tidak tersedianya data untuk pegawai yang baru masuk, sehingga 

harus membuat terlebih secara manual terlebih dahulu. 
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Gambar 4.50 Implementasi Tambah Pegawai Baru 

 

Bila terjadi perubahan periode untuk satu NIP, user harus terlebih dahulu 

memastikan bahwa user telah membuat data periode terbaru sebelum 

mengubahnya. 

 

 

Gambar 4.51 Implementasi Update Periode Pegawai 

 

Bila terjadi perubahan periode, maka user harus melakukan proses 

tambah potongan ataupun tambah golongan baru dengan memilih NIP yang 

mengalami perubahan. Sistem secara otomatis sudah menyediakan periode 

golongan ataupun periode potongan terbaru, dengan membaca semua NIP yang 

tercantum di dalam database, serta bulan dan tahun akan secara otomatis 

mengikuti waktu saat user mengakses fungsi tambah periode. 



65 
 

 

Gambar 4.52 Implementasi Tambah Potongan Pegawai 

 

<tr><td><label for="Periode_pot">Periode Potongan</label></td> 

       <td><select name="Periode_pot" class="form-control" required> 

<?php 

$query = "select NIP FROM t_pegawai"; 

$hasil = mysql_query($query); 

while ($qtabel = mysql_fetch_assoc($hasil)){ 

echo '<option value="pot-'.$qtabel['NIP'].'-'.$tgl.'">pot-'.$qtabel['NIP'].'-

'.$tgl.'</option>';} 

?> 

</select> 

      </tr> 

 

 

Gambar 4.53 Implementasi Tambah Data Golongan Pegawai 
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<?php 

$tgl=date('Y-m');   //echo $tgl; 

?>               

<form action="insertgolongan.php" method="post"> 

<table class="table table-condensed"> 

<tr><td><label for="Periode_gol">Periode Golongan</label></td> 

<td><select name="Periode_gol" class="form-control" required> 

 <?php 

 $query = "select NIP FROM t_pegawai"; 

 $hasil = mysql_query($query); 

 while ($qtabel = mysql_fetch_assoc($hasil)){ 

echo'<option value="gol-'.$qtabel['NIP'].'-'.$tgl.'">gol-'.$qtabel['NIP'].'-

'.$tgl.'</option>';} 

 ?> 

 </select> 

</tr>  

 

Proses penghitungan gaji dilakukan secara otomatis untuk seluruh data 

NIP, setelah proses penghitungan selesai dilakukan oleh sistem user harus 

melakukan proses penyimpanan data untuk NIP terpilih. Pada form hasil proses 

gaji, terdapat fungsi cetak untuk perincian gaji NIP terpilih. 

 

 

Gambar 4.54 Implementasi Hasil Data Gaji Pegawai 
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<table class="table table-bordered table-hover table-striped tablesorter"> 

<tr> 

<th>No <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>NIP <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Nama Pegawai <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Gaji Pokok <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Tunjangan <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Potongan <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Gaji <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Aksi <i class="fa fa-sort"></i></th> 

</tr> 

  <?php 

 $no = 1; 

 while($data=mysql_fetch_array($hasil)){ ?> 

<tr> 

<td><?php echo $no++ ; ?></td>      

<td><a href="preview.php?hal=edit&kd=<?php echo $data['NIP'];?>"> 

<i class="fa fa-user"></i><?php echo $data['NIP']; ?></td> 

<td><?php echo $data['Nama_pegawai']; ?></td> 

<td>Rp.<?php echo number_format ($data['Gaji_pokok'],2,",","."); ?></td> 

<td>Rp.<?php echo 

number_format(($data['Tunjangan_keluarga']*$data['Jumlah_anak'])+ 

$data['Tunjangan_perumahan']+$data['Tunjangan_masakerja']+ 

$data['Tunjangan_kesejahteraan']+ 

$data['Tunjangan_inflasi']+$data['Tunjangan_fungsional']); ?></td> 

<td>Rp.<?php echo 

number_format(($data['Gaji_pokok']*$data['Potongan_pegawai'])+ 

($data['Gaji_pokok']*$data['Potongan_kesehatan'])+($data['Gaji_pokok']* 

$data['Potongan_pensiun'])+ 

($data['Gaji_pokok']*$data['Potongan_PPh'])+($data['Potongan_angkop']+ 

$data['Iuran_koperasi']+$data['Tabungan_tour']+$data['Iuran_sosial']+ 

$data['Tambahan_shmkop']+$data['Arisan_tabkop'])); ?></td> 
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<td>Rp.<?php echo 

number_format(($data['Gaji_pokok']+(($data['Tunjangan_keluarga']* 

$data['Jumlah_anak'])+$data['Tunjangan_perumahan']+ 

$data['Tunjangan_masakerja']+$data['Tunjangan_kesejahteraan']+ 

$data['Tunjangan_inflasi']+$data['Tunjangan_fungsional']))-

(($data['Gaji_pokok']*$data['Potongan_pegawai'])+($data['Gaji_pokok']* 

$data['Potongan_kesehatan'])+($data['Gaji_pokok']* 

$data['Potongan_pensiun'])+ 

($data['Gaji_pokok']*$data['Potongan_PPh'])+($data['Potongan_angkop']+ 

$data['Iuran_koperasi']+$data['Tabungan_tour']+$data['Iuran_sosial']+ 

$data['Tambahan_shmkop']+$data['Arisan_tabkop']))); ?></td> 

<td><a class="btn btn-sm btn-primary" 

href="indexpdf.php?hal=cetak&kd=<?php echo $data['NIP'];?>"><i 

class="fa fa-edit"></i> Cetak</a> 

 </tr> 

    <?php   } ?>  

 </table> 

 

 Setelah sistem selesai menghitung gaji untuk seluruh NIP tercatat, maka 

user harus menyimpan data tersebut ke dalam database. Dengan terlebih dahulu 

melengkapi data untuk No gaji, tanggal, serta status. 

 

 

Gambar 4.55 Implementasi Simpan Data Gaji Pegawai 
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 Fungsi rekap yang terdapat di sistem penggajian ini dilakukan 

berdasarkan bulan. Sehingga sistem akan menampilkan data seluruh gaji untuk 

satu periode bulan terpilih. 

 

 

Gambar 4.56 Implementasi Rekap Gaji Pegawai 

 

<table class="table table-bordered table-hover table-striped tablesorter"> 

<tr> 

<th>No <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>NIP <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>No Gaji <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Tanggal Gaji <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Gaji Kotor <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Potongan <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Total Gaji <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Status <i class="fa fa-sort"></i></th> 

</tr> 

 <?php  

$qcari=$_POST['Bulan']; 

$data=mysql_query("SELECT*FROM t_gaji WHERE month(Tanggal_gaji) 

= '$qcari' ");    

 $no = 1; 

 while($d = mysql_fetch_array($data)){ 

 ?> 
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<tr> 

<td><?php echo $no++ ; ?></td>      

<td><?php echo $d['NIP']; ?></td> 

<td><?php echo $d['No_gaji']; ?></td> 

<td><?php echo $d['Tanggal_gaji']; ?></td> 

<td>Rp.<?php echo number_format($d['Total_GK'],2,",","."); ?></td> 

<td>Rp.<?php echo number_format($d['Total_potongan'],2,",","."); ?></td> 

<td>Rp.<?php echo number_format($d['Total_gaji'],2,",","."); ?></td> 

<td><?php echo $d['Status']; ?></td> 

</tr> 

    <?php   } 

               ?>  

                   </table> 

 

 Disediakan fungsi untuk menambahkan user yang dapat melakukan akses 

ke sistem penggajian yang dibuat. Dan fungsi ini hanya dapat dilakukan untuk 

user dengan level 1, yaitu admin. 

 

 

Gambar 4.57 Implementasi Tambah User 
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<form action="insertuser.php" method="post"> 

<table class="table table-condensed"> 

<tr> 

<td><label for="username">Username</label></td> 

<td> 

<input name="username" type="text" class="form-control"  

id="username" placeholder="username" required/></td></tr> 

<tr><td><label for="password">Password</label></td> 

<td> 

<input name="password" type="text" class="form-control"  

id="password" placeholder="password" required/></td> </tr> 

<tr><td><label for="level">Level</label></td> 

<td><select name="level" class="form-control" id="level" required> 

<option value="" align="center">----- Pilih ID Level -----</option> 

<option value="1">1</option> 

<option value="2">2</option> 

<option value="3">3</option> 

</select></td></tr><tr> 

<td> 

<input type="submit" value="Simpan Data"   

class="btn btn-sm btn-primary"/>&nbsp; 

<a href="index.php" class="btn btn-sm btn-primary">Kembali</a> 

</td>   </tr>    </table>    </form> 
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Admin juga memiliki satu fungsi pembeda lainnya, yaitu berhak untuk 

mengedit data user atau menghapus data user. 

 

 

Gambar 4.58 Implementasi Data User 

 

 <?php 

  $tampil=mysql_query("select * from t_user"); ?> 

<table class="table table-bordered table-hover table-striped tablesorter"> 

  <tr> 

              <th>No<i class="fa fa-sort"></i></th> 

 <th>Username<i class="fa fa-sort"></i></th> 

 <th>Password <i class="fa fa-sort"></i></th> 

 <th>Level<i class="fa fa-sort"></i></th></tr> 

 <?php  

$no = 1; 

while($data=mysql_fetch_array($tampil)) 

 { ?>  

 <tr> 

 <td><?php echo $no++ ; ?></td>      

              <td><?php echo $data['username']; ?></a></td> 

  <td><?php echo $data['password']; ?></a></td> 

 <td><?php echo $data['level']; ?></a></td> 

<td> 

<a class="btn btn-sm btn-primary"href="edituser.php?hal=edit&kd= 

<?php echo $data['username'];?>"><i class="fa fa-edit"></i> Edit</a> 

<a class="btn btn-sm btn-danger" 

href="hapususer.php?hal=hapus&kd= 

<?php echo $data['username'];?>"> 
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<i class="fa fa-wrench"></i> Hapus</a></td></tr> 

<?php    

              }  ?> 

 

 

Untuk pegawai sendiri memiliki perbedaan dengan fungsi yang dimiliki 

user lainnya. Pegawai hanya berhak melihat data milik pribadi, tidak bisa melihat 

data pegawai lain. Hanya terdapat tiga fungsi yaitu, data pegawai, rekap gaji 

setiap bulan yang dimilikinya, serta fungsi untuk mengganti password akses 

sistem 

 

 

Gambar 4.59 Implementasi Data Pribadi Pegawai 

 

<div class="table-responsive"> 

<?php 

$id=$_SESSION['username']; 

$tampil=mysql_query("select * from t_pegawai where NIP LIKE '$id' "); 

?> 

<table class="table table-bordered table-hover table-striped tablesorter"> 

<?php 

$id1=$_SESSION['username']; 

$tampil1=mysql_query("select * from t_pegawai  

where NIP LIKE '$id' "); 

 $data1=mysql_fetch_array($tampil1); 

?> 

           <tr> 

<td> 

<label for="Nama_pegawai">Nama:</label></td> <td></td><td></td> 

<td> 

<input name="Nama_pegawai" type="text" class="form-control" 

id="Nama_pegawai"  

value="<?php echo $data1['Nama_pegawai'];?>" readonly="readonly"/> 

</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> 
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<td><label for="NIP">NIP:</label></td> 

<td><input name="NIP" type="text" class="form-control"  

id="NIP" value="<?php echo $data1['NIP'];?>" 

readonly="readonly"/></td> 

 <tr> 

<td><label for="Masuk_kerja">Masuk Kerja:</label></td> <td></td> 

<td></td><td> 

<input name="Masuk_kerja" type="text" class="form-control" 

id="Masuk_kerja" value="<?php echo $data1['Masuk_kerja'];?>" 

readonly="readonly"/></td> </tr> 

 <tr> 

<td><label for="Periode_gol">Periode Golongan:</label></td> 

<td></td><td></td> 

<td><input name="Periode_gol" type="text" class="form-control" 

id="Periode_gol" value="<?php echo $data1['Periode_gol'];?>" 

readonly="readonly"/></td> </tr> 

 <tr> 

<td><label for="No_Rekening">No Rekening:</label></td> <td></td> 

<td></td> 

<td><input name="No_Rekening" type="text" class="form-control" 

id="No_Rekening" value="<?php echo $data1['No_rek'];?>" 

readonly="readonly"/></td> </tr> 

 <tr> 

<td><label for="Alamat">Alamat:</label></td> <td></td> <td></td> 

<td><input name="Alamat" type="text" class="form-control" 

id="Alamat" value="<?php echo $data1['Alamat'];?>" 

readonly="readonly"/></td> </tr> 

 <tr> 

<td><label for="No_telp">No telp:</label></td> <td></td> <td></td> 

<td><input name="No_telp" type="text" class="form-control" 

id="No_telp" value="<?php echo $data1['No_telp'];?>" 

readonly="readonly"/></td></tr> 

 <tr> 

<td><label for="Email">Email:</label></td> <td></td> <td></td> 

<td><input name="Email" type="text" class="form-control"  

id="Email" 

value="<?php echo $data1['Email'];?>" 

readonly="readonly"/></td> </tr> 

      </tr> 

</table> 

<table class= 

"table table-bordered table-hover table-striped tablesorter"> 

<tr> 

<th>No<i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>NIP <i class="fa fa-sort"></i></th> 
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<th>Nama Pegawai <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>No Rek <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Alamat <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>No Telp <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Email <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Periode Gol <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Periode Pot <i class="fa fa-sort"></i></th> 

<th>Aksi <i class="fa fa-sort"></i></th> 

           </tr> 

<?php  

  $no = 1; 

  while($data=mysql_fetch_array($tampil)) 

{ ?> 

            <tr><td><?php echo $no++ ; ?></td>    

  

           <td><i class="fa fa-user"></i> 

<?php echo $data['NIP']; ?></a></td> 

           <td><?php echo $data['Nama_pegawai']; ?></td> 

           <td><?php echo $data['No_rek']; ?></td> 

 <td><?php echo $data['Alamat']; ?></td> 

 <td><?php echo $data['No_telp']; ?></td> 

 <td><?php echo $data['Email']; ?></td> 

 <td><?php echo $data['Periode_gol']; ?></td> 

 <td><?php echo $data['Periode_pot']; ?></td> 

          <td><a class="btn btn-sm btn-primary" 

href="edit.php?hal=edit&kd=<?php echo $data['NIP'];?>"> 

<i class="fa fa-edit"></i> Edit</a></td></tr> 

<?php   } ?> 

 


