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BAB IV 

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 

4.1. Analisis Sistem TPP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Boyolali 

Analisis sistem ialah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian dan komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. 

Bagian keuangan melakukan proses perhitungan TPP setiap akhir bulan, 

selain itu bagian ini diberi wewenang untuk melakukan proses pengumpulan data 

KKJ dan absensi kehadiran setiap pegawai untuk dimenghasilkan perhitungan TPP 

yang masih dilakukan secara manual dengan mengumpulkan hardcopy laporan 

KKJ dan surat keterangan ketidakhadiran. Hal ini dirasa kurang efektif, maka 

diperlukan sebuah sistem untuk mempermudah dalam input KKJ dan proses 

perhitungan TPP. 

Dengan diterapkannya sistem infromasi pada kegiatan ini membuat proses 

perhitungan lebih efektif, efisien dan data yang dihasilkan dapat dipertanggung 

jawabkan karena memiliki data arsip setiap pegawai
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4.2. Kebutuhan 

Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, memerlukan adanya dukungan sistem 

komputer yang memadai baik hardware, software maupun brainware. 

4.2.1. Kebutuhan Hardware 

Hardware atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perangkat keras 

adalah barang-barang yang terbuat dari logam yang berkaitan dengan suatu 

sistem atau bisa disebut sebagai peralatan fisik. 

Hardware merupakan komponen pertama yang sangat diperlukan 

dalam Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Hardware yang 

diperlukan adalah: 

1. Komputer (monitor, mouse, keyboard) 

2. Memori RAM 256 MB atau lebih 

3. Kapasitas hardisk minimal 10 GB 

4. Seperangkat alat cetak/ printer 

 

4.2.2. Kebutuhan Software 

Software atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perangkat lunak 

adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan 

suatu sistem atau bagian dari alat yang berfungsi sebagai penunjang alat 

utama.
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Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memerlukan perangkat 

lunak antara lain: 

1. Apache  

Dalam sistem TPP ini, apache digunakan sebagai web servernya. 

Apache adalah sebuah web server open source, jadi semua orang dapat 

menggunakannya secara gratis, bahkan bisa mengedit kode 

programnya. 

2. Bahasa Pemograman 

Dalam sistem ini, bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP 

(Hypertext Pre-processor). Selain mendukung di sistem operasi 

Windows, PHP juga dapat digunakan pada mac OS, Linux, dan sistem 

operasi yang lainnya. Pemilihan PHP karena mempermudah saat proses 

pengembangan dan juga pemeliharaan aplikasi ketika akan 

dikembangkan, selain dari sifatnya sebagai open source. 

3. Basis Data 

Basis data yang mendukung PHP dan digunakan dalam sistem ini 

adalah MySQL. Basis data MySQL ini dipilih karena untuk menyimpan 

data dalam kapasitas besar, kecepatan akses dan fitur akses bersama 

dalam jaringan komputer. 

4.2.3. Kebutuhan Brainware 

Brainware adalah sumber daya manusia yang akan berperan sebagai 

user ataupun administrator. Brainware sebagai administrator adalah yang 

melakukan pengolahan website dan basis data, administrator bagi aplikasi ini 
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harus mengerti tentang bahasa pemograman PHP dan MySQL serta jalannya 

sistem. 

Sedangkan user/ admin adalah penguna website dan tidak harus 

mengerti tentang bahasa pemograman karena user/ admin hanya pengguna 

dan cukup mengoperasikan sistem. Dalam sistem ini, yang berperan sebagai 

user/ admin adalah karyawan dengan jobs sebagai pegawai. 

 

4.3. Jadwal 

Berikut adalah rencana perencangan sistem dari analisis samapi dengan 

implementasi; 

Tabel 4.1 Jadwal Analisa dan Perencanaan Sitem Informasi 

SKEMA JADWAL PENGERJAAN  SISTEM INFORMASI TAMBAHAN 

PENGHASILAN PNS DINAS PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN BOYOLALI” 

Bulan 
Minggu 

Ke 
Target Pekerjaan 

Januari 

2017 

1 
- Analisis masalah 

2 

- Mengidentifikasi masalah 

- Gambaran masalah 

3 
- Judul, Merancang interface TPP 

4 
- BAB I, II, III by email 

Februari 

2017 

5 
- Revisi BAB 1 & II 

6 
- Perancangan form dan database 

 

7 
- Pengcodingan proses login admin 

 

8 

- Pengcodingan proses dan output data pegawai, laporan 

KKJ, laporan TPP 
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4.4. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru 

berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. Tujuan tahap perencanaan sistem: 

1. Memenuhi kebutuhan pemakai. 

2. Memberikan gambaan yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk 

pemograman dan ahli-ahli teknik yang terlibat. 

4.4.1. Data Flow Diagram (DFD)  

1.  Context Diagram 

Berikut adalah Context Diagram sistem informai TPP pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Boyolali :

Maret 

2017 

9 

- Pengcodingan proses dan output data pegawai, laporan 

KKJ, laporan TPP 

10 

- Pengcodingan proses dan output data pegawai, laporan 

KKJ, laporan TPP 

11 
- BAB IV & V 

12 
- Bendel  
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Gambar 4.1 Context Diagram 

Sistem informasi TPP Disperindag membutuhkan data absen dan data 

kegiatan yang akan digunakan untuk proses perhitungan TPP. Proses yang 

akan dilakukan oleh pegawai adalah input kegiatan harian dan akan 

menghasilkan laporan KKJ antaranya laporan KKJ harian, laporan KKJ 

bulanan, dan rekapitulasi KKJ untuk menghasilkan nilai TPP. 

Sistem informasi TPP ini juga diakses oleh administrator. Hak akses 

administrator adalah dalam pengolahan data yaitu data pegawai, laporan KKJ, 

laporan presensi pegawai, dan nilai TPP. Pengolahan data pegawai adalah 

menambahkan pegawai, mengedit data pegawai, dan menghapus data 

pegawai. Prensensi karyawan hanya dapat diinput oleh administrator, laporan 

KKJ dan laporan TPP yang dapat dihapus dan diedit sesuai kebutuhan. 

2. Diagram Level 0 

Berikut adalah Diagram Level 0 sistem informai TPP pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Boyolali :
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Gambar 4.2 DFD Level 0 

Sistem informasi TPP memiliki beberap proses diantaranya adalah 

proses pendataan pegawai, proses absensi, proses pendataan KKJ, pendataan 

TPP, dan terakhir laporan.  

Pengolahan data pada proses pendataan pegawai hanya dapat dilakukan 

oleh administrator. Data pegawai digunakan untuk proses presensi dan akan 

menghasilkan laporan presensi. Pendataan KKJ yang diinput pegawai akan 

menghasilkan laporan KKJ untuk proses pendataan TPP yang akan 

menghasilkan laporan TPP yang hanya dapat diakses oleh administartor. 

4.4.2. Relasi Basis Data 

Hubungan data antar tabel dalam basis data disebut dengan relasi. 

Relasi digunakan untuk meringkas data yang ada dalam basis data sehingga 

penggunaan data menjadi lebih fleksibel. Penggunaan relasi dala sistem 

informasi TPP Disdagperin Boyolali adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.3 Relasi Basis Data 

4.4.3. Table Field 

Dalam perancangan sistem informasi TPP pada Disperindag Boyolali, 

dibutuhkan basis data dalam MySQL untuk menyimpan semua data yang ada 

dalam sistem ini. Basis data ini diberi nama tpp_disperindag. 

Tabel adalah bagian dari basis data yang berfungsi untuk menyimpan 

data-data tertentu. Pada sistem ini terdapat beberapa tabel, yaitu:  

1.  Tabel absen : untuk menyimpan data dalam proses presensi 

pegawai. 

Tabel 4.2 Tabel absen 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

absenID 11 Integer 

(Primery Key) 

Kode absen pegawai 

Nip 25 Varchar Nomer induk pegawai 

tanggal  Date Tanggal ketidakhadiran 

alasan 20 Varchar Alasan ketidakhadiran 

Ket  Text Keterangan ketidakhadiran 
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2.  Tabel employees : untuk menyimpan data pegawai. 

Tabel 4.3 Tabel employees 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

EmployeeID 9 Integer 

(Primery Key) 

Kode pegawai 

UserID 9 Varchar  Kode user pegawai 

NIP 25 Varchar Nomer induk pegawai 

Nama 50 Varchar Nama pegawai 

Golongan 7 Varchar Tingkat golongan pegawai 

idJabatan 3 Integer Kode jabatan pegawai 

idUnitKerja 3 Integer  Kode unit kerja pegawai 

Gender 12 Varchar Gender pegawai 

Alamat 70 Varchar Alamat pegawai 

 

3.  Tabel kegiatan : untuk menyimpan data dalam proses laporan 

KKJ. 

Tabel 4.4 Tabel kegiatan 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

KegiatanID 99 Integer 

(Primery Key) 

Kode kegiatan 

KKJID 20 Varchar Kode kkj pegawai 

Tanggal  Date Tanggal kegiatan 

NamaKegiatan  Text Nama/ keterangan 

kegiatan 

SatuanHasilKerja 10 Varchar Satuan hasil kerja 

harian pegawai 

(dalam menit) 

JumlahVolumeKerja 6 Integer Volume pekerjaan 

yag dilaksanakan 

pegawai 

NormaWaktuLazim 6 Integer Waktu lazim 

pekerjaan 

JumlahWaktuMelak

sanakanTugas 

6 Integer Jumlah dari satauan 

hasil kerja di kali 

dengan jumlah 

volume kerja 
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4.  Tabel kkj : untuk menyimpan KKJID dan UserID.  

Tabel 4.5 Tabel kkj 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

KKJID 20 Varchar 

(Primery Key) 

Kode kkj pegawai 

UserID 9 Varchar Kode user pegawai 

5.  Tabel nilaitpp : untuk menyimpan data nilai TPP sesuai jabatan. 

Tabel 4.6 Tabel nilaitpp 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

idNilaiTPP 3 Integer(Primery 

Key) 

Kode nilai/ nominal tpp 

tiap jabatan 

Jabatan 99 Varchar Tingkat jabatan pegawai 

KelasJabatan 2 Integer Kelas jabatan pegawai 

NilaiJabatan 4 Integer Nilai jabatan pegawai 

sesuai perda 

TPPMax 7 Integer Nominal tpp kotor/ tpp 

awal 

6.  Tabel tpp : untuk menyimpan data dalam proses perhitungan nilai 

TPP. 

Tabel 4.7 Tabel tpp 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

TPPID 99 Integer(Primery 

Key) 

Kode tpp pegawai 

EmployeeID 99 Integer Kode pegawai 

JumlahTidakHadir 6 Integer Jumlah ketidakhadiran 

pegawai dalam periode 

tertentu 

PenerimaanKotor 9,0 Decimal Nominal tpp kotor/ tpp 

awal 

Pph 9,0 Decimal Potongan pph pasal 21 

PenerimaanBersih 9,0 Decimal Jumlah penerimaan 

kotor di kurangi dengan 

pph 
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7.  Tabel unitkerja : untuk menyimpan cakupan wilayah pekerjaan 

dalam struktur organisasi. 

Tabel 4.8 Tabel unitkerja 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

idUnitKerja 3 Integer(Primery 

Key) 

Kode unit kantor/ kerja 

pegawai 

UnitKerja 50 Varchar Unit kerja pegawai  

Keterangan 99 Varchar Uraian keterangan kantor 

8.  Tabel userlogin : untuk menyimpan data user. 

 

Tabel 4.9 Tabel userlogin 

Field Name Field Size Data Type Type Description 

UserID 9 Varchar 

(Primery Key) 

 

Username 20 Varchar kode admin atau pegawai 

yang digunakan 

untukmengakses 

Password 20 Varchar Password untuk admin dan 

pegawai 

Role 1 Integer Role user yang mengakses 

 

4.4.4. Design Interface 

Berikut rancangan desain interface yang akan dibuat pada sistem 

informasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk Admin; 

1. Perancangan Tampilan Index Login Admin
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Gambar 4.4 Perancangan Login Form Admin 

Gambar 4.4 merupakan perancangan form halaman awal. Untuk  

mengakses menu yang ada pada sistem ini maka admin harus memasukan 

username dan password yang sesuai. 

2. Perancangan Tampilan Menu Home 

 

Gambar 4.5 Perancangan Menu Home 

Gambar 4.5 merupakan perancangan form halaman home setelah login.   

3. Perancangan Tampilan Menu Data Pegawai
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Gambar 4.6 Perancangan Tampilan Menu Data Pegawai 

Gambar 4.6 merupakan perancangan form halaman data pegawai yang 

berfungsi untuk melihat daftar pegawai disdagperin Kab. Boyolali. Selain itu 

pada form ini juga terdapat tombol tambah yang berfungsi untuk masuk ke 

form tambah pegawai, tombol edit untuk masuk ke form edit dan tombol 

delete untuk menghapus data pegawai. 

4. Perancangan Tampilan Form Detail Data Pegawai 

 

Gambar 4.7 Perancangan Menu Admin Detail Data Pegawai
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Gambar 4.7 merupakan perancangan form detail data pegawai untuk melihat 

informasi lengkap pegawai seperti nip, nama, golongan, jabatan, alamat, dan 

nilai TPP kotor.  

5. Perancangan Form Tambah 

 

Gambar 4.8 Perancangan Menu Admin Form Tambah Data Pegawai 

Gambar 4.8 merupakan perancangan form tambah data pegawai yang 

berfungsi untuk menambah informasi mengenai data pegawai baru. 

6. Perancangan Form Edit 

 

Gambar 4.9 Perancangan Menu Admin Form Edit Pegawai
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Gambar 4.9 merupakan perancangan form edit data pegawai yang 

berfungsi untuk meng-edit informasi pegawai yang sudah ada. 

7. Perancangan Alert Delete 

 

Gambar 4.10 Perancangan Menu Admin Form Delete Data Pegawai 

Gambar 4.10 merupakan perancangan alert delete berfungsi untuk 

mengahapus data pegawai yang sudah ada. 

8. Perancangan Tampilan Menu Absensi Pegawai 

 

Gambar 4.11 Perancangan Menu Admin Input Absensi Pegawai



51 

 
 

Gambar 4.11 merupakan perancangan form halaman absensi yang 

berfungsi untuk input ketidakhadiran pegawai. Pada form ini terdapat kolom 

tanggal, nip, alasan tidak masuk, dan keterangan ketidakhadiran.   

9. Perancangan Tampilan Form Cari Laporan Absensi 

 

Gambar 4.12 Perancangan Menu Admin Cari Laporan Absensi 

Gambar 4.12 merupakan perancangan form cari laporan absensi 

berfungsi untuk melihat informasi laporan absensi pegawai pada periode 

tertentu. 

10. Perancangan Tampilan Laporan Absensi 

 

Gambar 4.13 Perancangan Menu Admin Laporan Absensi
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Gambar 4.13 merupakan perancangan form laporan absensi yang 

berfungsi untuk melihat laporan absensi pegawai pada periode tertentu. Selain 

itu pada form ini juga terdapat tombol detail. 

11. Perancangan Tampilan Detail Absensi Pegawai 

 

Gambar 4.14 Perancangan Menu Admin Detail Absensi Pegawai 

Gambar 4.14 merupakan perancangan form detail informasi absensi pegawai 

yang berfungsi untuk melihat detail tanggal ketidakhadiran pegawai pada 

periode tertentu. 

12. Perancangan Tampilan Form Cari Laporan KKJ 

 

Gambar 4.15 Perancangan Menu Admin Cari Laporan KKJ
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Gambar 4.15 merupakan perancangan form cari laporan KKJ yang 

berfungsi untuk mendapatkan informasi laporan KKJ pegawai pada periode 

tertentu. 

13. Perancangan Tampilan Laporan KKJ 

 

Gambar 4.16 Perancangan Menu Admin Laporan KKJ 

Gambar 4.16 merupakan perancangan form laporan KKJ yang 

berfungsi untuk melihat laporan KKJ pegawai pada periode tertentu. Selain 

itu pada form ini juga terdapat tombol cetak yang berfungsi untuk masuk ke 

form cetak laporan KKJ yang terekspor ke Microsoft Excel, tombol edit untuk 

masuk ke form edit dan tombol delete untuk menghapus data. 

14. Perancangan Tampilan Form Edit
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Gambar 4.17 Perancangan Menu Admin Edit Laporan KKJ 

Gambar 4.17 merupakan perancangan form edit data pegawai yang 

berfungsi untuk meng-edit data pada laporan KKJ yang sudah ada. 

15. Perancangan Tampilan Alert Delete 

 

Gambar 4.18 Perancangan Menu Admin Alert Delete Data Laporan KKJ 

Gambar 4.18 Merupakan perancangan alert delete yang berfungsi 

untuk menghapus data laporan KKJ pegawai yang sudah ada.
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16. Perancangan Tampilan Cetak Laporan KKJ (Excel) 

 

Gambar 4.19 Perancangan Menu Admin Cetak Laporan  KKJ 

Gambar 4.19 merupakan perancangan form untuk cetak laporan KKJ 

pegawai yang akan terekspor ke Microsoft Excel. 

17. Perancangan Tampilan Form Cari Laporan TPP 

 

Gambar 4.20 Perancangan Menu Admin Cari Laporan TPP 

Gambar 4.20 merupakan perancangan form cari laporan TPP yang 

berfungsi untuk mendapatkan informasi laporan TPP seluruh pegawai pada 

periode tertentu.
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18. Perancangan Tampilan Laporan TPP 

 

Gambar 4.21 Perancangan Menu Admin Laporan TPP 

Gambar 4.21 merupakan perancangan form laporan TPP yang berfungsi  

untuk melihat laporan TPP seluruh pegawai pada periode tertentu. Pada form 

ini juga terdapat tombol cetak yang berfungsi untuk masuk ke form cetak 

laporan KKJ yang terekspor ke Microsoft Excel. 

19. Perancangan Tampilan Cetak Laporan TPP (Excel) 

 

Gambar 4.22 Perancangan Menu Admin Cetak Laporan  TPP 

Gambar 4.22 merupakan perancangan form untuk cetak laporan TPP 

yang akan terekspor ke Microsoft Excel.
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4.5. Implementasi 

4.5.1. Relasi Basis Data 

Dalam basis data sistem ini, didapatkan relasi antar tabel yaitu tabel 

userlogin, tabel kkj, tabel kegiata, tabel employees, tabel tpp, tabel nilai tpp 

da tabel unitkerja. Setiap pegawai memiliki NIP yang berbeda dengan 

IdNilaiTPP yang berbeda pada tabel tpp. Dalam proses perhitungan TPP, 

semua data untuk perhitungan terdapat pada tabel tpp. tabel ini terdapat field 

EmployeeID dan harus sesuai dengan EmployeeID yang dimiliki pegawai. 

Maka terdapat relasi antara tabel employees dengan tabel tpp, dimana 

EmployeeID pada tabel tpp haru sesuai dengan EmployeeID pada tabel 

employees. Selain itu, proses perhitungan TPP juga akan tercatat 

JumlahTidakHadir sesuai tabel absen. 

Gambar 4.23 Tabel absen
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4.5.2. Basis Data 

1.  Tabel absen 

Tabel ini  akan terisikan setelah proses presensi berjalan. Ketika  

administrator memasukan NIP, maka NIP akan masuk ke dalam tabel 

absen dengan tanggal dan alasan akan update dengan sendirinya. 

Tabel 4.10 Tabel absen 

 

2.  Tabel employees  

Tabel employees memuat NIP yang dimiliki oleh setiap pegawai. NIP 

merupakan primery key, jika NIP sama tertulis kembali maka tidak akan 

masuk ke dalam tabel employees.  

Tabel 4.11 Tabel employees 

 

3.  Tabel kegiatan 

Tabel kegiatan berisikan tanggal hari kegiatan yang akan terisi ketika 

pegawai input KKJ. Jika pegawai tidak input kegiatan, maka pada hari 

itu tidak akan tercatat ke dalam tabel kegiatan. Field KegiatanID adalah 
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primery key untuk mencatat 1 hari memiliki beberapa kegiatan oleh 1 

pegawai. 

Tabel 4.12 Tabel kegiatan 

 

4.  Tabel kkj 

Tabel kkj akan dipakai pada tabel kegiatan sebagai id masing-masing 

pegawai untuk menghitung nilai TPP. 

Tabel 4.13 Tabel kkj 

 

5.  Tabel nilaitpp 

Tabel nilaitpp terdapat field idNilaiTPP yang merupakan primery key. 

Tabel ini memuat nominal TPP untuk pegawai yang memiliki nominal 

berbeda sesuai jabatan.
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Tabel 4.14 Tabel nilaitpp 

 

6.  Tabel tpp  

Tabel tpp memuat jumlah tidak hadir pegawai dan terdapat field 

EmployeeID yang mengambil dari tabel employees untuk memperoleh 

perhitungan TPP hingga penerimaan bersih. 

Tabel 4.15 Tabel tpp 

 

7.  Tabel unitkerja 

Tabel ini memuat field primery key idUnitKerja untuk mengetahui 

lingkup wilayah kerja pegawai.
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Tabel 4.16 Tabel unitkerja 

 

8.  Tabel userlogin 

Tabel userlogin memuat field username dan password untuk akses 

login administrator dan dimiliki oleh masing-masing pegawai. Userid 

adalah primery key, sehingga tidak akan ada id yang sama dengan 

password yang berbeda namun bisa jadi terdapat password yang sama 

dengan id yang berbeda. 

Tabel 4.17 Tabel userlogin 

 

 

4.5.3. Implementasi Aplikasi 

1.  Halaman Index Login Admin
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Gambar  4.24 Form Login Admin 

Gambar 4.24 merupakan form login yang digunakan oleh Admin untuk 

mengakses web aplikasi ini. Admin harus memasukan username dan 

password. Ketika username dan password sesuai maka akan masuk ke 

halaman utama web yaitu halaman home.  

2.  Halaman Home 

Gambar 4.25 Halaman Home Admin 

Gambar 4.25 setelah admin berhasil melakukan login, admin akan 

langsung membuka halaman home, didalam home terdapat menu pilihan 

antara lain: data pegawai, absen pegawai, laporan KKJ, laporan TPP, dan 

logout. 
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3.  Halaman Menu Data Pegawai 

 

Gambar 4.26 Halaman Menu Admin Data Pegawai 

Gambar 4.26 merupakan menu data pegawai yang berfungsi untuk 

melihat daftar pegawai aktif Dinas Perdagangandan Perindustrian Kab. 

Boyolali. Selain itu pada form ini juga terdapat tombol detail untuk melihat 

informasi keseluruhan pegawai, tombol tambah yang berfungsi untuk 

menambah data pegawai baru, tombol edit untuk meng-edit data pegawai dan 

tombol delete untuk menghapus data pegawai yang sudah ada. 

4.  Tampilan Form Detail Data Pegawai 

 

Gambar 4.27 Menu Admin Form Detail Data Pegawai
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Gambar 4.27 merupakan form detail data pegawai yang berisi detail 

informasi pegawai. Seperti; NIP, Nama, Golongan, Jabatan, Alamat, dan 

Nilai TPP kotor. 

5.  Form Tambah  

 

Gambar 4.28 Menu Admin Form Tambah Pegawai 

Gambar 4.28 merupakan form tambah yang berfungsi untuk menambah 

data  pegawai baru. Semua data harus diisi, setelah terisi semua tekan tombol 

tambah, maka data pegawai baru otomatis sudah tersimpan di data pegawai. 

6.  Form Edit
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Gambar 4. 29 Menu Admin Form Edit Pegawai 

Gambar 4.29 merupakan form edit yang berfungsi untuk meng-edit 

informasi data pegawai. Seperti: username, password, nama pegawai, NIP, 

golongan, jabatan, alamat, jenis kelamin dan nominal TPP kotor. Klik tombol 

ubah untuk menyimpan data. Semua field harus terisi semua apabila ada yang 

kosong maka ketika tombol ubah ditekan akan kembali ke spesifikasi awal. 

7.  Alert Delete 

 

Gambar 4.30 Menu Admin Form Delete Pegawai 

Gambar 4.30 merupakan alert delete untuk menghapus informasi data 

pegawai yang sudah ada. Ketika diklik tombol delete maka aka muncul kotak 

dialog peringatan apakah yakin untuk menghapus atau kembali ke spesifikasi 

awal. 

8. Halaman Menu Absen Pegawai
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Gambar 4.31 Halaman Menu Admin Absen Pegawai 

Gambar 4.31 merupakan menu absen pegawai yang berfungsi untuk 

input ketidakhadiran pegawai pada tanggal tertentu. Terdapat kolom tanggal 

ketidakhadiran pegawai, nip pegawai, alasan ketidakhadiran (sakit/ izin/ 

tanpa keterangan), dan keterangan ketidakhadiran pegawai pada tanggal 

tersebut.  

9. Tampilan Form Cari Laporan Absensi 

 

Gambar 4.32 Menu Admin Form Cari Laporan Absensi Pegawai 

Gambar 4.32 merupakan form cari laporan absensi yang berfungsi 

untuk menampilkan rekapitulasi absen seluruh pegawai selama periode 

tertentu dengan memasukan tanggal periode yang diperlukan. Klik tombol 
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Cari Absen maka akan muncul tampilan laporan absensi sesuai periode yang 

dicari. 

10. Tampilan Laporan Absensi 

 

Gambar 4.33 Halaman Menu Admin Laporan Absensi Pegawai 

Gambar 4.33 merupakan form laporan absensi pegawai yang berfungsi 

menampilkan data rekapitulasi absensi seluruh pegawai pada periode tertentu. 

Terdapat tombol detail untuk melihat detail tanggal ketidakhadiran pegawai. 

11. Tampilan Detail Absensi Pegawai 

 

Gambar 4.34 Menu Admin Form Detail Absensi Pegawai 

Gambar 4.34 merupakan form detail laporan absensi pegawai yang 

berfungsi untuk melihat detail ketidakhadiran pegawai meliputi tanggal, 

alasan dan keterangan ketidakhadiran. 

12. Halaman Menu Cari Laporan KKJ
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Gambar 4.35 Halaman Menu Admin Cari Laporan KKJ 

Gambar 4.35 merupakan form cari laporan KKJ yang berfungsi untuk 

mencari laporan KKJ pegawai selama periode tertentu dengan memasukan 

tanggal periode yang diperlukan dan NIP pegawai. Klik tombol Cari maka 

akan muncul tampilan laporan KKJ sesuai periode yang dicari dan NIP.  

13. Tampilan Laporan KKJ 

 

Gambar 4.36 Halaman Admin Tampilan Laporan KKJ  

Gambar 4.36 merupakan form tampilan laporan KKJ yang berfungsi 

untuk melihat laporan KKJ sesuai periode dan NIP yang dicari. Di dalam 

halaman in terdapat tombol edit yang berfungsi untuk meng-edit rincian 

laporan KKJ pegawai apabila diperlukan. Tombol delete berfungsi untuk 
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menghapus data yang tidak diperlukan. Tombol cetak berfungsi untuk 

mencetak laporan KKJ. 

14. Form Edit 

 

Gambar 4.37 Menu Admin Form Edit Laporan KKJ 

Gambar 4.37 merupakan form edit yang berfungsi untuk meng-edit 

rincian laporan pada tanggal tertentu. Seperti: kegiatan, satuan hasil kerja, 

jumlah volume, norma waktu (menit), dan jumlah waktu melakanakan 

(menit). Klik tombol Ubah Data untuk menyimpan data yang sudah di-edit. 

Semua field harus terisi semua apabila ada yang kosong maka ketika tombol 

Ubah Data ditekan akan muncul kotak dialog peringatan dan otomatis 

kembali ke spesifikasi awal. 

15. Alert Delete 

 

Gambar 4.38 Menu Admin Form Delete Laporan KKJ
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Gambar 4.38 merupakan form delete laporan KKJ yang berfungsi untuk 

menghapus rincian kegiatan yang sudah ada, ketika diklik tombol delete maka 

akan muncul kotak dialog peringatan apakah yakin untuk menghapus atau 

kembali ke spesifikasi awal. 

16. Cetak KKJ 

 

Gambar 4.39 Menu Admin Form Cetak Laporan KKJ 

Gambar 4.39 merupakan form cetak laporan KKJ yang berfungsi untuk 

mencetak laporan KKJ sesuai periode dan NIP, klik tombol cetak maka 

laporan akan terekspor secara otomatis ke Microsoft Excel. 

17. Halaman Menu Cari Laporan TPP
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Gambar 4.40 Halaman Menu Admin Cari Lpaoran TPP 

Gambar 4.40 merupakan form cari laporan TPP yang berfungsi untuk 

mencari laporan TPP periode tertentu dengan memilih bulan yang diinginkan. 

Klik tombol Cari maka akan muncul tampilan laporan TPP sesuai periode 

ynag dicari. 

18. Tampilan Laporan TPP 

 

Gambar 4.41 Halaman Admin Tampilan Laporan TPP 

Gambar 4.41 merupakan form tampilan laporan TPP yang berfungsi 

untuk melihat laporan TPP sesuai periode yang diinginkan. Di dalam halaman 

in terdapat tombol cetak yang berfungsi untuk mencetak laporan TPP. 

19. Cetak TPP
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Gambar 4.42 Menu Admin Form Cetak Laporan TPP 

Gambar 4.42 merupakan form cetak laporan TPP yang berfungsi untuk 

mencetak laporan TPP sesuai periode, klik tombol cetak maka laporan akan 

terekspor secara otomatis ke Microsoft Excel. 

 


