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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan.Karena SDM adalah pelaksanaan rencana – rencana yang ada didalam 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.Oleh karena itu perusahaan 

berkewajiban untuk memberikan adanya suatu balas jasa, biasa dikenal dengan gaji 

atau upah. 

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan, serta 

mempunyai jaminan yang akan tetap dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak 

masuk kerja. Selain gaji, perusahaan biasanya juga memberikan kompensasi lain 

berupa tunjangan. Dengan adanya berbagai tunjangan yang dibayarkan kepada 

karyawan,maka perlu adanya system penggajian yang tepat, serta pengawasan yang 

memadahi.  

Laras Asri Resort & Spa adalah sebuah semi hotel yang mempunyai lebih dari 

1000 karyawan tetap maupun kontrak.Dengan banyaknya karyawan tersebut, Laras 

Asri Resort & Spa tentunya memiliki prosedur kepegawaian dan penggajiannya. 

Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan dan 

kesuksesan suatu perusahaan. Prosedur yang diterapkan perusahaan untuk tiap – tiap 

bidangnya di dalamnya pun berbeda – beda, mulai dari bagian sumber daya manusia 

(SDM), produksi, distribusi, penjualan, maupun promosinya. Target suatu 

perusahaan yang akan dicapai, tentunya harus didukung dengan adanya suatu sistem 

yang tepat. 

Untuk lebih mempermudah dalam penggajian karyawan, perlunya sistem 

informasi yang mengatur penggajian karyawan.Sistem bertujuan untuk mengolah 

data penggajian karyawan tersebut. Dalam sistem informasi penggajian terdapat 

beberapa kategori, yaitu: data karyawan, data transaksi penggajian karyawan, dan 

data pengguna. Untuk menghindari atau meminimalisasikan terjadinya kesalahan 

dalam pemasukan data, maka dibutuhkan sesuatu sistem yang mengatur jalannya 

informasi dan data penggajian perusahaan. 
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Penulisan tugas akhir ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk 

mengenali, menganalisi, dan memahami implikasi dari penerapan suatu strategi 

penggajian di Laras Asri Resort & Spa. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

ini akan menghasilkan data penggajian yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi penggajian yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga bagi 

perusahaan itu sendiri. 

Untuk menganalisa sistem penggajian yang diterapkan oleh Laras Asri Resort 

& Spa dalam menjalankan bisnisnya, dan untuk lebih mempermudah dalam 

penggajian karyawan di Laras Asri Resort & Spa. Penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ Analisa Sistem Informasi Penggajian pada Laras Asri Resort & Spa”. 

 

1.2. Tujuan 

1.2.1.Tujuan Umum 

1. Untuk memenuhi tugas matakuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan 

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma 3 Komputerisasi 

Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

2. Memperoleh pengalaman kerja sebelum lulus sebagai modal untuk terjun 

ke dunia kerja nyata. 

 

1.2.2.Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui bagian – bagian yang terkait dalam sistem penggajian 

di Laras Asri Resort & Spa. 

2. Untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian 

di Laras Asri Resort & Spa. 

3. Untuk mengetahui catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem 

penggajian di Laras Asri Resort & Spa. 

4. Untuk mengetahui sistem alur dalam penggajian di Laras Asri Resort & 

Spa 

 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan, yang berjudul Analisa Sistem 

Informasi Penggajian di Laras Asri Resort & Spa.Dimulai dari penentuan komponen 



 3 

 

gaji, pembayarannya serta pelaporan gaji tersebur. Adapun hal – hal yang akan 

dibahas antara lain:  

1. Komponen gaji yang digunakan dalam sistem penggajian di Laras Asri 

Resort & Spa. 

2. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian di Laras Asri Resort 

& Spa. 

3. Dokumen serta catatan yang digunakan dalam sistem penggajian di Laras 

Asri Resort & Spa. 

4. Alur sistem yang ada di sistem penggajian di Laras Asri Resort & Spa. 

5. Sistem pengendalian internal pembelian bahan baku . 

 

1.4 Jadwal Praktek Kerja 

Jadwal Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 18September 2012 

sampai 12 Desember 2012.Berikut adalah uraian kegiatan selama melakukan Praktek 

Kerja Lapangan di Laras Asri Resort and Spa. 

Tabel 1.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan 

Waktu Uraian Kegiatan 

Minggu I 

18Sept – 21 September 
 Mengecek data / bukti pendukung 

dengan pengeluaran kas 

Minggu II 

24 Sept – 28 September 
 Verifikasi nominal bukti dengan 

nominal pengeluaran dana 

Minggu III 

01 Okt – 05 Oktober  
 Membantu membuat jurnal harian CA 

 Memasukan data pembelanjaan barang 

ke Buku besar pembantu 

Minggu IV 

08 Okt – 11 Oktober 
 Mengarsip data DRR dari Income audit 

Minggu V 

15 Oktober – 19Oktober 
 Merekap data market segmen 

 Memilah DRR untuk ke Account 

Payable (AP) 

Minggu IV 

22 Oktober – 26 Oktober 
 Filling data ke masing-masing odner 

 Mengarsip data accounting & cost 

control 

Minggu V 

29 Oktober – 2 Nov 
 Mengarsip data cash flow mingguan 

 Memilah arsip data cost control 

Minggu VI 

5 November – 9 Nov 
 Membuat jurnal harian CA 

 Memasukkan data pembelanjaan barang 

/ DRR ke buku  besar 

Minggu VII  Memilah arsip DRR untuk account 
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12 Nov – 16Nov payable 

 Mengarsip data keuangan dan cost 

control 

 

Minggu VIII 

19 Nov – 23Nov 
 Mendistribusikan data cost control ke 

accounting payable 

 

Minggu IX 

26 Nov – 30 Nov 
 Mengarsip data DRR dari income audit 

 Filling data ke odner 

Minggu X 

3 Des – 7 Des 
 Membuat arsip file buku besar bln Nop 

2012 

Minggu XI 

10 Des – 12 Des 
 Memilah dokumen DRR untuk cost 

control 

 Memilah dokumen DRR untuk account 

payable 

 

1.5 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

Metode pelaksanaan dan pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktek Kerja 

Pengumpulan data informasi dengan cara melakukan praktek kerja di 

Bagian Accounting di Laras Asri Resort & Spa. 

2. Pengamatan 

Pengumpulan informasi dengan cara mengamati secara langsung yang 

berkaitan dengan prosedur, dokumen-dokumen yang digunakan, catatan-

catatan, proses penggajian di Laras Asri Resort & Spa. 

3. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

Bagian Accounting, Bagian Kasir. 

4. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan 

analisa sistem informasi penggajian. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Konsep dan Definisi Konsep 

 

2.1.1 Definisi Sistem 

LUDWIG VON BARTALANFY 

“Sistem merupaka seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar 

relasi diantara unsur-unsur tersebut dalam lingkungan” 

 

ANATOL RAPOROT 

“Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hungungan satu sama 

lain” 

 

L. ACKOF 

“Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari 

bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.” 

 

2.1.2.  Syarat-syarat sistem: 

 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy dan material) lebih 

penting daripada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen. 

  

2.1.3 Secara garis besar,sistem dapat dibagi 2: 

 

a. SISTEM FISIK ( PHYSICAL SYSTEM) 
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Kumpulan elemen-elemen / unsur-unsur yang saling berinteraksi satu 

sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-

tujuannya. 

 

Contoh : 

- Sistem transportasi, elemen: petugas, mesin, organisasi yang 

menjalankan transportasi. 

- Sistem computer, elemen : peralatan yang berfungsi bersama-

sama untuk menjalankan pengolahan data. 

 

b. SISTEM ABSTRAK (ABSTRACT SYSTEM): 

Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide, dan 

tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan 

elemen-elemennya. 

Contoh: Sistem Teologi, hubungan antara manusia 

(http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-

lengkap.html ) 

 

2.2. Definisi Informasi 

Definisi informasi menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis 

dan Desain,  menyebutkan bahwa: “informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya” (2005:8). 

 

Definisi informasi menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Informasi Manajemen, menyebutkan bahwa: “informasi adalah hasil 

pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat” (2004:46). 

 

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi 

adalah data yang telah diolah terlebih dahulu dan memberikan manfaat dan 

memberikan bahan keputusan kepada penerima. 

(http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/493/jbptunikompp-gdl_ta.pdf)  

 

 

http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html
http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/493/jbptunikompp-gdl_ta.pdf
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2.3. Defisi Sistem Informasi 

Sistem Informasi “adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling 

berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup input-

proses-output yang berhubungan dengan pengelolaan informasi (data yang telah 

dioleh sehingga lebih berguna bagi user).” 

(http://www.web&cd=definisi%20sistem%20informasi&ei) 

 

Rommey 

(1997:16) yang dialih bahasakan oleh Krismiaji (2002;12) adalah sebagai berikut: 

“Sistem Informasi adalah cara-cara yang diorganisa untuk mengumpulan, 

memasukan, mengolah, dan menyimpan data dan cara-cara yang diorganisasikan 

untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi.Sedemikian 

rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 

(http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-

informasi.pdf)  

 

Dari pengertian sistem informasi diatas, mata dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan 

manajemen, operasi perusahaan dari hari ke hari dan informasi yang layak untuk 

pihak luar perusahaan. 

 

Tujuan Sistem Informasi: 

1. Menyediakan informasi untuk membantu pengembalian keputusan 

manajemen 

2. Membentu petugas didalam melaksanakan operasi perusahaan dari hari ke 

hari 

3. Meyediakan informasi yang layak untuk pemakai pihak luar perusahaan. 

 

UNDANG-UNDANG GAJI 

(http://djpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php)  

 

2.4. Dasar Teori Data Base 

http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-informasi.pdf
http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-informasi.pdf
http://djpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php
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Data Base adalah suatu koleksi data computer yang terintegrasi, 

diorganisasikan dan disimpan dengan cara yang memudahkan pengambilan kembali. 

Tujuan utama dari konsep data base adalah meminimumkan pengulangan data dan 

mencapai independensi. 

Pengulangan data (data redundancy) adalah duplikasi data artinya data yang 

sama disimpan dalam beberapa files. Indepensi data adalah kemampuan untuk 

membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program 

yang memproses data. 

 

2.4.1.  Bentuk – bentuk Data Base 

 Hierarchical Data Base 

Bisa digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarchi/tree. 

Dasar hierarchi data base berusaha untuk menggambar realita dalam sebuah 

organisasi kebentuk data computer. 

 

 Network Data Base 

Network DB dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topology mesh, 

sehingga membutuhkan bentuk ini. Network Data Base memiliki struktur file 

yang sama, sehingga file yang satu dapat mengetahui / mendapatkan 

informasi file yang lain dengan benar. 

 

 Reational Data Base 

Bentuk Data Base yang paling fleksibel dan terbuka.Biasanya digunakan 

pada local saja. 

 

2.4.2.  Tipe-tipe Data Base: 

a. Operational DataBase 

DataBase menyimpan data detail yang dibutuhkan untuk mendukung 

operasi dari entire organization. 

b. Analytical DataBase 

Menyimpan data dan information extracted dari operational yang 

diseleksi dan external DataBase. Meliputi data dan informasi yang 

banyak dibutuhkan oleh manajer organisasi dan end user. 
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c. Data WareHouse 

Merupakan pusat data sentral yang ditampilkan dari diintegrasikan 

sehingga dapat digunakan oleh manajer dan user professional untuk 

macam-macam analisis bisnis, penelitian pasar dan decision support. 

d. Distributed DataBase 

e. End User DataBase 

Data base terdiri dari variasi data yang dikembangkan oleh end user 

pada workstation. 

f. HyperMedia DataBase 

g. External DataBase 
 

2.4.3 Kriteria DataBase:  

1. Struktur filenya mempermudah untuk mengcutkan record dengan 

record lainnya. 

2. Penggabungan file secara menyilang dimungkinkan, sehingga record  

yang sebelumnya bebas karena biasa digabung dan diproses bersama 

secara otomatis. 

3. File program/datanya bersifat bebas, sehingga memudahkan untuk 

pemutakhirkan dan perawatan DB. 

4. Memilih rumusan bersama (common definition) dalam kaitannya 

dengan definisi data, format record dan berbagai jenis deskripsi lainnya. 

5. Memiliki DBMS untuk mengolah data. 

6. Kamus data 

7. Memiliki memori akses langsung yang besar untuk memuat data 

DBMS. 

8. Memiliki program dan piranti komunikasi yang cangging, yang 

memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara serempak. 

9. Memiliki teknik-teknik penyalinan (back up), penghidupan kembali 

(restart) dan perolehan kembali (recovery) yang canggih yang dapat 

merekontruksi kembali file-file DB jika ada data yang rusak/hilang. 

10. Adanya Query language. 

 

2.4.4.Menciptakan data base: 

Proses menciptakan database maencakup tiga langkah utama, yaitu: 
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 Menentukan kebutuhan data, meliputi pendekatan berorientasi proses, 

pendekatan model perusahaan. 

 Menjelaskan data, dengan cara sistem kamus data, data description language. 

 Memasukan data. 

(http://toromorphosist.wordpress.com/2010/02/06/teori-dasar-basis-data/) 

 

2.4.5. Tujuan perancangan database: 

 Untuk memenuhi informasi yang berisiskan kebutuhan-kebutuhan user secara 

khusus dan aplikasi-aplikasinya. 

 Memudahkan pengertian struktur informasi 

 Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa obyek penampilan 

(response time, processing time, dan storage space) 

 

2.4.6 6 fase proses perancangan database: 

1. Pengumpulan data dan analisis 

2. Perancangan database secara konseptual 

3. Pemilihan DBMS 

4. Perancangan database secara logika (data model mapping) 

5. Perancangan databse secara fisik 

6. Implementasi sistem database 

(http://www.google.co.id/url?sa) 

 

2.5 Komponen Gaji 

Komponen Gaji mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk pekerja dan di terima atau dinikmati pekerja baik secara 

langsung, rutin atau tidak langsung. (Achmad S. Ruky, 2002:9) 

 

2.5.1 Komponen Gaji Tidak Langsung 

Komponen gaji tidak langsung terdiri dari: (Ahcmad S. Ruky, 2002:10-

11) 

1. Bantuan dan santunan untuk musibah 

2. Bantuan pendidikan cuma-Cuma 

3. Iuran jamsostek yang dibayar oleh perusahaan 

http://toromorphosist.wordpress.com/2010/02/06/teori-dasar-basis-data/
http://www.google.co.id/url?sa
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4. Iuran dana pension yang dibayar oleh perusahaan 

5. Fasilitas / kemudahan seperti transportasi, pemeliharaan kesehatan dll. 

6. Premi asuransi jiwa 

7. Upah / gaji yang telah diterima oleh pekerja / karyawan selama cuti dan izin 

meninggalkan pekerjaan. 

8. Dan masih banyak lagi. 

 

2.5.2 Komponen Gaji Langsung 

Komponen Gaji Langsung terdiri dari : (Ahcmad S. Ruky, 2002:10-11) 

1. Upah / Gaji pokok. 

2. Tunjangan hari raya keagamaan dari gaji ke-14, 15 dst 

3. Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga 

penjualan 

4. Tunjangan tunai sebagai suplemen upah / gaji yang diterima setiap bulan 

atau minggu 

5. Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau 

kinerja perusahaan. 

6. Segala jenis pembagian cuti (in natural/im kind) yang diterima secara 

rutin. 

 

2.6 Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntasi penggajian 

adalah: (Mulyadi 2001, ; 385-386) 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prodedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan 

waktu hasil diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau 

pabrik. 

2. Prosedur pembuatan gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kepegawaian.Data yang dipakai 

sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan 

mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir. 
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3. Prosedur distribusi biaya gaji 

Dalam prosedur ini biaya tenaga kerja didistribusikan kepada 

departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja, distribusi 

tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan 

harga pokok. 

4. Prosedur pembuatan kas keluar dan pembayaran gaji 

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.Fungsi 

keuangan membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan 

kemudian menggunakan cek tersebut ke bank kemudian memasukkan 

kedalam amplop gaji karyawan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah Perusahaan 

Laras Asri beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 335, kecamatan Argomulya, 

Kotamadya Salatiga. Resort dan Spa ini mulai dibangun pada tahun 2002 diatas 

lahan seluas hampir 3 hektar. Laras Asri Resort & Spa sudah beroperasi sejak 30 

Oktober 2004 sebagai hotel berbintang yang ada diSalatiga yang lebih menonjolkan 

sebagai resot butik dengan motto “Feel the Difference “ dan Setelah Grand 

Launching 20 Maret 2005 dengan management yang baru, mottonya pun berubah 

menjadi “ Feel at Home “.Laras Asri Resort & Spa adalah suatu hotel yang 

berorientasi Internasional, yang lebih mengutamakan sebagai Resort Butik, yang 

merupakan tempat yang ideal dimana terletak beberapa menit dari dari kota Salatiga, 

daerah atas Jawa Tengah yang disebut “Lingkaran Emas” yang mana pada 

kenyataannya merupakan kota tertua dan tercantik atau kalau dalam bahasa 

Belandanya disebut “De  Schoonste Stad Van Midden Java” selama penjajahan 

belanda, kota ini juga mudah dijangkau dari maupun ke Semarang, Yogyakarta, dan 

Bandara Solo dan Stasiun Kereta Api. Laras Asri merupakan satu – satunya hotel 

terbesar di kota Salatiga. Dengan perkembangan yang ada dan faktor pembangunan 

menuju era pasar global, perusahaan New ARMADA mengembangkan sayapnya di 

bidang usaha Hospitality Industry.Sebenarnya perusahaan New ARMADA 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi terbesar 

di Indonesia. Dengan bertambahnya omset, kali imi  perusahaan New ARMADA 

ingin mengganti Image yang sudah ada. Salah satu tanda hotel itu menonjolkan 

peninggalan budaya Jawa adalah kehadiran dua joglo disana. Salah satu joglo  

dibelinya dari Bojonegoro,Jawa Timur.Di Restauran Graha Sari Rasa, lampu yang 

tergantung di sana buatan abad ke-17 contohnya lampu cabang tiga dan enam yang 

sangat langka.  

 

3.2 Kualitas Perusahaan 

Berusaha untuk menjalankan sesuatu yang menjadi cirri khas secara 

sempurna dan memberi pelayanan yang memuaskan. 
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3.2.1 Misi Perusahaan 

Laras Asri Resort & Spa telah berkomitmen untuk menyenangkan para 

tamunya dengan memberi pelayanan yang khas dan menyenangkan, serta 

pribadi pelayanan yang tulus, pengalaman setiap hari para tamu menjadikan 

inovasi dan komitmen kami yang masih muda dinamis, dan bergejolak 

menjadikan kami untuk selalu tampil yang terbaik. 

 

3.2.1 Visi Perusahaan 

Menjadi pemasok pakaian yang berkualitas dengan harga yang paling 

kompetitif, didukung dengan tenaga kerja professional dalam pengelolaan 

merchandising, quality control yang ketat, desain produk yang mengikuti 

perkembangan dan pengembangan etika kinerja, komunikasi dan informasi. 

 

3.3  Bidang Usaha Perusahaan  

Laras Asri Resort & spa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perhotelan dan resort yang memiliki fasilitas seperti main hotel, berisi 46 kamar, 

dilengkapi fasilitas beberapa outlet restoran, ruang meeting dan ball room. Serta 

bangunan tersendiri untuk spa yang terdiri dari ruang massage, sauna, jacuzzi 

dan ruang-ruang untuk relaksasi lainnya. Tentu saja terdapat fasilitas olah raga 

seperti ruang fitness, lapangan tennis dan kolam renang yang juga menunjang 

ekstetika eksterior resort ini, selain taman-taman yang luas. 

 

3.4 Fasilitas Perusahaan 

PT. Inti Sukses Garmindo dalam rangka menunjang kesejahteraan karyawan 

yaitu dengan menyediakan beberapa fasilitas antara lain : 

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 

Setiap karyawan diberikan JAMSOSTEK oleh perusahaan. JAMSOSTEK ini 

meliputi tiga program yaitu : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

b. Jaminan Kematian (JKM) 
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c. Jaminan Hari Tua (JHT) 

2. Komputer, telepon, Mesin Fotocopy dan Faximile  

3. Poliklinik 

Perusahaan menyediakan poliklinik bagi para karyawan yang sakit dan akan 

berobat. Karyawan yang berobat tidak dikenakan biaya berobat. 

4. Tempat Ibadah 

Setiap Gedung disediakan tempat ibadah untuk beribadah para karyawan. 

5. Koperasi Karyawan 

Karyawan dapat melakukan pinjaman uang di koperasi 

6. Kantin 

7. Toilet 

 

3.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang diterapkan pada Laras Asri Resort & Spa adalah saling 

berhubungan dalam pelaporan hanya dengan satu atasan yang mempunyai satu 

kesatuan perintah. 

Berikut adalah job description untuk masing-masing bagian: 

1. Presiden Komisaris 

Bertugas mengikuti perkembangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan secara teratur melakukan pengawasan atau perubahan 

kebijakan atau nasehat-nasehat mengenai pelaksanaan yang diperlukan 

presiden direktur. 

2. Presiden Direktur 

Bertugas mengkoordinasi semua aktifitas perusahaan dan bertanggung 

jawab kepada dewan komisaris atas terlaksananya rencana dan kebijakan 

yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab terhadap kegiatan yang 

telah berlaku atas nama perusahaan baik didalam maupun diluar 

lingkungan perusahaan. 

3. General Manager 

Bertanggung jawab atas implementasi kebijakan perusahaan dan 

memastikan berjalannya peraturan perusahaan serta kesesuaiannya 

dengan objektif dan strategi perusahaan sesuai target bisnis perusahaan 

secara menyeluruh. 
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4. Financial Controller 

Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Departemen Accounting 

secara keseluruhan baik Financial Accounting maupun Taxes. 

5. HRD 

Mengkoordinasikan dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan 

program pelatihan dan pengembangan, termasuk identifikasi kebutuhan 

pelatihan dan evaluasi pelatihan, untuk memastikan tercapainya target 

tingkat kemampuan dan kompetisi setiap setiap karyawan. 

6. Manager Marketing 

Bertugas mengawasi kegiatan pemasaran dan bertanggung jawab atas 

kelancaran pemasaran. Disamping itu juga bertanggung jawab menjamin 

komunikasi atau pelayanan dengan perusahaan lain serta melakukan riset 

produk asset yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pimpinan resot 

dalam pengembangan produk yang akan dipasarkan. 

7. Manager Personalia 

Bertugas mengatur masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

dalam perusahaan, diantaranya: 

a. Bagian rekruitmen 

Melakukan seleksi serta penempatan karyawan. 

b. Bagian pelatihan 

Memberikan pendidikan serta perkembangan Sumber Daya 

Manusia. 

8. Manager teknik 

Bertugas mengawasi reparasi serta pemeliharaan terhadap mesin-mesin 

yang dipakai baik untuk kepentingan resort maupun fasilitas-fasilitas 

penunjang lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 

 

4.1. Jaringan Prosedur Sistem Penggajiandi Laras Asri Resort & 

Spa. 

1. Pada saat masuk kerja karyawan menulis dibuku absensi yang telah disediakan. 

2. Bagian Personalia menerima buku absensi yang ditulis oleh karyawan, 

kemudian diproses. 

3. Bagian personalia menginput hasil dari buku absensi yang ada sesuai dengan 

bulan dan urut tanggal. Jika ada karyawan yang tidak masuk menggunakan 

surat ijin dari dokter maka akan diinput oleh bagian personalia. 

4. Setelah semua dokumen-dokumen penggajian telah diinput, bagian payroll 

akan mengecek ulang data-data yang telah diinput oleh bagian personalia. Jika 

ada kesalahan maka bagian payroll akan memberitahukan kepada bagian 

personalia agar menginput ulang data-data yang ada kesalahan tersebut. 

5. Setelah bagian personalia memperbaiki kesalahan data-data yang tersebut maka 

oleh bagian payroll siap untuk membuat arsip yang diperlukan. Setelah 

dibuatkan arsip maka akan arsip tersebut akan diserahkan dibagian akuntansi. 

6. Setelah diserahkan di bagian akuntansi untuk diperiksa kembali kemudian 

diserahkan kepada kasir, dan kasir akan menerima rekap upah yang akan 

digunakan sebagai bon permintaan uang untuk pembayaran gaji tunai bagi 

karyawan. 

7. Oleh bagian keuangan diserahkan kepada manajer akuntansi dan akan 

ditandatangai oleh manajer keuangan tersebut. 

8. Kemudian pada bagian kasir akan membuatkan cek yang akan diserahkan ke 

bagian akuntansi untuk diotorisasi, kemudia cek tersebut akan dikembalikan 

lagi ke bagian payroll untuk diserahkan ke BCA atau bank lain yang berkaitan 

dengan pendistribusian gaji masing-masing karyawan.  
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4.2. Bagian-Bagian yang terkait dalam Sistem Penggajian di Laras 

Asri Resort & Spa 

1. Bagian Personalia 

Bagian ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Bagian Personalia mengambil data absen pada buku absen yang tersedia 

untuk karyawan dan akan diproses. 

b. Bagian Personalia mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, 

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif 

karyawan, kenaikan pangkar, mutasi, dan pemberhentian karyawan. 

c. Menginput Surat Permohonan Tidak Masuk Kerja (SPTMK) atau cuti 

karyawan atau Surat Permohonan Masuk Kerja Setengah Hari (SPMKS). 

2. Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menjadi internal auditor dalam proses penggajian. 

b. Menginput Bukti Barang Masuk kedalam Inventory System. 

c. Membuat laporan pembelian berdasarkan Bukti Barang Masuk (BBM) 

d. Menjurnal seluruh biaya tenaga kerja yang didistribusikan kedalam setiap 

departemen. 

3. Bagian Kasir 

Bagian Kasir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Membuat Bon Pengeluaran (BP) 

b. Mengisi cek 

c. Mendistribusikan gaji kepada karyawan yang masih sistem kontrak. 

d. Menyerahkan slip gaji untuk karyawan tetap perbulan. 

4. Bagian Payroll 

Bagian Payroll mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Menginput jika adanya Surat Keterangan Dokter dari karyawan yang tidak 

masuk karena sakit. 

b. Mengecek semua komponen penggajian 

c. Membuat slip gaji karyawan dan cek gaji 

5. Bagian Finance 

Bagian Finance mempunyai tugas sebagai berikut: 
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a. Melakukan pembayaran atas barang yang dibeli. 

b. Membuat laporan pengeluaran tiap harinya. 

 

4.3. Dokumen yang digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

Laras Asri Resort & Spa 

1. Surat Pernyataan Tidak Masuk Kerja 

Permohonan tidak masuk kerja dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu cuti dan 

ijin.Istilah cuti diperuntukan untuk karyawan tetap, dan sifat penggantian ijin 

dibayar oleh perusahaan sesuai dengan keperluan sesuai dengan banyaknya 

hari yang telah ditetapkan pemerintah.Sedangkan ijin diperuntukan bagi 

karyawan kontrak atau karyawan yang sedang training, dan sifat penggantian 

ijinnya tidak dibayar oleh perusahaan seperti karyawan tetap. 

Sesuai dengan ketetapan pemerintah, jenis-jenis cuti adalah sebagai berikut: 

a. Karyawan cuti menikah (3 hari) ditujukan untuk calon karyawan yang 

ingin menikah pria maupun wanita. 

b. Karyawan yang menikahkan anak (2 hari) ditujukan bagi orang tua 

kandung calon mempelai pria maupun wanita. 

c. Cuti H2 (3 bulan) merupakan cuti hamil yang pengajuannya dilakukan 

1,5 bulan sebelumnya dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, 

surat nikah, askes serta surat keterangan asli poliklinik perusahaan. 

d. Kluarga karyawan meninggal (2 hari), cuti ini ditujukan untuk 

ayah,ibu,mertua,suami/istri/anak karyawan. 

2. Surat Keterangan Dokter 

Surat Keterangan Dokter (SKD) dibuat oleh dokter karena karyawan yang 

bersangkutan berhalangan hadir dikarenakan sakit.Surat ini juga harus 

diketahui oleh masing-masing bagian. Dan kemudian oleh bagian personalia 

akan mengarsipkan. 

3. Surat Kecelakaan Kerja 

Surat Kecelakaan Kerja (SKK) dibuat olej dokter karena karyawan yang 

bersangkutan berhalangan hadir bukan karena sakit tetapi karena mengalami 

kecelakaan kerja. 

4. Surat Pelimpahan Tugas 
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Surat Pelimpahan Tugas sering disebut dengan Tukar Libur. Tukar Libur ini 

dibuat jika karyawan shift ini bertukar jam kerja dengan karyawan lain, 

dikarenakan ada keperluan tanpa harus menggunakan cuti yang diberikan 

kepada mereka. Tukar Libur dibuat berdasarkan otorisasi penyelia masing-

masing bagian. 

5. Surat Ijin Datang Terlambat 

Surat ini dikeluarkan karena karyawan datang terlambat. Surat ijin ini berisi 

mengenai informasi data karyawan yang bersangkutan, berisi hari/tanggal, 

waktu,serta alas an keterlambatan. Surat ini diotorisasikan oleh bagian 

Personalia dan diarsipkan. 

6. Surat Ijin Pulang 

Surat ini dikeluarkan untuk karyawan yang sebelum jam kerja selesai. 

7. Surat Ijin Dinas Perusahaan 

Surat ijin dinas perusahaan dibedakan menjadi 2,yaitu Surat Ijin Dinas 

Perusahaan untuk ijin dinas 1 hari full dan Surat Ijin Dinas Luar untuk ijin 

dinas hanya beberapa jam saja. Surat ini dikeluarkan karena karyawan 

ditugaskan ke luar kota, misalnya untuk seminar atau yang berkaitan dengan 

tugas dan profesinya. Surat ijin ini harus diketahui oleh kepala Bagian 

Personalia. 

8. Slip Gaji 

Slip gaji berisi mengenai perhitungan gaji yang diperoleh karyawan pada bulan 

tersebut, diotorisasikan oleh manajer keuangan. Slip gaji dibuat 2 lembar, 

lembar 1 disimpan oleh bagian keuangan, sementara lembar 2 diserahkan 

kepada karyawan. 

9. Bon Pengeluaran 

Merupaka dokumen yang berfungsi sebagai permintaan uang untuk 

pembayaran gaji yang dibuat oleh kasir untuk diotorisasikan ke manajer 

keuangan dan disimpan oleh kasir. 

 

4.4. Sementara catatan-catatan yang digunakan dalam sistem Akuntansi 

penggajian pada Laras Asri Resort & Spa 

1. Daftar Gaji 
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Daftar Gaji (DG) berisi rincian gaji masing-masing karyawan, baik karyawan 

tetap maupun kontrak dan dibuat oleh bagian payroll. 

2. Rekap Gaji  

Rekap Gaji (RG) berisi mengenai daftar gaji yang dibuat oleh bagian payroll 

dan disimpan oleh bagian akuntansi kemudian diotorisasikan oleh manager 

keuangan. 
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DFD LEVEL 0 
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Data 
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DFD LEVEL 1 
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Desain Data Base 

1. Tabel Pegawai: Untuk Menyimpan Data Pegawai Kontrak & Tetap 

Nama Type Size Primery Key 

ID_Pegawai Text 50 Yes 

Nama Text 20 No 

Alamat Text 50 No 

Jabatan Text 20 No 

Status Text 10 No 

 

2. Tabel Pegawai Kontrak: Data Pegawai Kontrak 

Nama Type Size Primery Key 

ID_Pegawai Text 30 Yes 

Periode Text 50 Yes 

Tanggal Date/Time General Date No 

Gaji_Pokok Currency Currency No 

Jamsostek Currency Currency No 

Tunjangan Currency Currency No 

Premi_Lain Currency Currency No 

Total_Gaji Currency Currency No 
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3.Tabel Pegawai Tetap: Data Pegawai Tetap 

Nama Type Size Primery Key 

ID_Pegawai Text 30 Yes 

Periode Text 50 Yes 

Tanggal Date/Time General Date No 

Gaji_Pokok Currency Currency No 

Jamsostek Currency Currency No 

Tunjangan Currency Currency No  

Premi_Lain Currency Currency No 

Asuransi Currency Currency No 

Total_Gaji Currency Currency No 

 

4.Tabel User: Mengimput Data Penggajian 

Nama Type Size Primery Key 

ID_Pegawai Text 30 Yes 

Periode Text 50 Yes 

Tanggal Date/Time General Date No 

Gaji_Pokok Currency Currency No 

Jamsostek Currency Currency No 

Tunjangan Currency Currency No 

Premi_Lain Currency Currency No 

Asuransi Currency Currency No 

Total_Gaji Currency Currency No 

 

  



 26 

  

5.Tabel User: Mengimput Data Penggajian 

Nama Type Size Primery Key 

UserID Text 10 No 

PassID Text 6 No 

Nama Text 20 No 

Level Text 10 No 
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Desain Form 

1.Form Awal 

 

 

2.Form Data Pegawai 
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3.Form Data Transaksi Pegawai 

 

 

4.Form Data Status 
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5.Form Data Jabatan 

 

 

6.Form Data Jamsostek 
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7.Form Data List Gaji 
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1.Relationships Tabel Penggajian Laras Asri Resort & Spa 

Menghubungkan antara tabel pegawai tetap, tabel pegawai kontrak dengan 

tabel pegawai. 

 

 

2.Form Awal 

Bertujuan agar sang user dapat melihat apa saja yang ingin dilakukan dalam 

langkah pertama. 
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Option Explicit 

Dim MaxLogin As Integer 

Dim X As String 

 

… 

 

Private Sub tmb_masuk_Click() 

OpenConnection 

 If txtUser.Text = “” Then 

  MsgBox “USER ID MASIH KOSONG !”,vbCritical + vbOKOnly, “Erorr” 

  txtUser.SetFocus 

 ElseIf txtPwd.Text = “” Then 

  MsgBox “USER ID MASIH KOSONG !”,vbCritical + vbOKOnly, “Erorr” 

  txtPwd.SetFocus 

 Else 

  Sql = “” 

  Sql = “SELECT * FROM USER “  

  & “WHERE UserID=‟” & txtUser.text & “‟ “ _ 

  &“ AND PassID=‟” & txtPwd.Text & “‟” 

  Set rsPeriksa = Con.Execute (Sql) 

   If  Not rsPeriksa.BOF Then 

       If rsPeriksa!Level = “Admin” Then 

   Unload Me 

   With Form_Home 

   .Enable = True 

   .Show 

… 

 

  Else 

         If MaxLogin < 3 Then 

   MsgBox “Password masih salah, mohon diulangi lagi”, 

vvCritical + vbOKOnly, “Error” 

   txtPwd.Text = “” 

   txtPwd.SetFocus 

   MaxLogin = MaxLogin + 1 

… 

 

3.Form Data Pegawai 

From data pegawai digunakan untuk menyimpan data-data pegawai Laras Asri 

Resort & Spa, yaitu pegawai kontrak dan pegawai tetap. 
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Option Explicit 

… 

Private Sub Form_Load () 

OpenConnectiob 

 Set rsPengguna = NEW ADODB.Recordset 

 rsPENGGUNA.Open “Select * From Pegawai “, Con, adOpenDynamic,adLockOptimistic 

 

 If  rsPENGGUNA.RecordCount> 0 Then 

  TampilkanData 

 End If 

 Set DataGrid1.DataSource  = rsPENGGUNA 

… 

Private Sub_tmb_kluar_Click() 

If MsgBox (“Keluar FORM..?”, 

 vbQuestin + vbYesNo, “Exit”) = vbYes Then 

 Unload Me 

… 

Private Sub tmb_simpan_Click() 

With rsPENGGUNA 

 .Find “ID Pegawai =‟” & Me.Txt_IDPegawai.Txt & “‟” 

 If .EOF Then 

   

  strSQL = “insert into pegawai (ID_Pegawai,nama,alamat,jabatan,status) values “ & 

_ 

  “(„” & Txt_IDPegawai.Text &”‟,‟” & Txt_Nama.Text & “‟,‟” & Txt_Alamat.Text 

& “‟,‟” & Cmb_Jabatan.Text &  “‟,‟” &Cmb_Statys & “‟)” 

  Con.Execute strSQL, , AdCmdText 

  rsPENGGUNA.Close 
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  rsPENGGUNA.Open “Select * FROM PEGAWAI “,Con, 

adOpenDynamic,adlockOptimistic 

 

  Set DataGrid1.dataSource = rsPENGGUNA 

  Else 

    MsgBox “ID Pegawai SUDAH TERDAFTAR” 

  End If 

 End With 

End Sub 

… 

 

4.Form Transaksi Gaji 

Form yang digunakan untuk memilih periode penggajian Laras Asri Resort & 

Spa,untuk menambahkan data,mengedit data,mengapus data dan lain-lain. 

 

 
... 
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Private Sub cmdOK_Click() 

Dim Bulannya As Byte 

Dim Tahunnya As Integer 

Dim TglSkr As Date 

 

 Bulannya = AngkaBulan(Me.Cmb_Bulan.text) 

 Tahunnya = Me.txtThn.Text 

 

TglSkr = Now() 

From_Kontrak.c_bulan = Me.Cmb_Bulan.Text 

Form_Kontrak.c_tahun = Tahunnya 

Form_Kontrak.c.Txt_Periode.Text = Cstr(Me.Cmb_bulan.Text) & “” & CStr(Tahunnya) 

Form_Kontrak.c.Txt_Tgl.Text = Format(TglSkr,”dd/mm/yyyy”) 

… 

 

5.Report Laporan Gaji Pegawai 

Untuk melihat laporan penggajian pegawai tetap atau pegawai kontrak laras 

Asri Resort & Spa. 
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... 

Private Sub cmdOK_Click() 

Dim Bulannya As Byte 

Dim Tahunnya As Integer 

 

Bulannya = AngkaBulan(Me.Cmb_Bulan.Text) 

 

Tahunnya = Val (Me.txtThn.Text) 

 

From_Periodetrans2.Cmb_bulan.Text = CStr (Me.Cmb_Bulan.Text) &“ “& CStr (Tahunnya) 

 

If Rpt_GajiKontrak.rsGajiKontrak.State = adStateOpen Then 

RPT_GajiKontrak.rsGajiKontrak.Close 

Rpt_GajiKontrak.GajiKontrak Bulannya, Tahunnya 

 

GajiKontrak.Show 

 

End Sub 

… 

 

6.Module 

Untuk mempublikkan antara form satu dengan form-form yang lain dengan database.  

 

Public On As ADODB.Connection 

Public rsPENGGUNA As ADODB.Recordset 

Public rsPeriksa as ADODB.Recordset 

Public strSQL, Sql As String 

 

Public Sub OpenConnection() 

Set Con = New ADODB.Connection 

If Con.State = adStateClosed Then 

Con.CurcorLocation = adUseClient 

Con.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=‟” _ 

& App.Pat & “\DB_PMS1.mdb‟” 

End If 

End Sub 

 

Untuk menghitung lemburan,premi,dan total gaji pegawai.  

 

Public Function hitunganlembur() 

HitunganLembur = jam * 5000 

End Fuction 

Public Function HitungPremi (Gapok) 

HitungPremi = gapok * 0,1 

End Function 

Public Function HitungAsuransi (gapok) 

HitungAsuransi = Gapok * 0,1 

End Function 

 

Public Function HitungGajiKontrak (gapok, lembur, rajin, lain As Long) 
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Dim Total 

Total = gapok + lembur + rajin + lain 

HitungGajiKontrak = Total 

End Function 

 

Public Function hitungGajiTetap (Gapok, lembur, rajin, lain, Asuransi As Long) 

Dim totaltetap 

Total =  gapok + lembur + rajin + lain 

Totaltetap = total – asuransi 

hitungGajiTetap = total tetap 

End Function 

 

Untuk membaca fungsi bulan. 

 

Public Function AngkaBulan (namabulan As String) 

Select Case namabulan 

Case “Januari” 

 AngkaBulan = 1 

Case “Februari” 

 AngkaBulan = 2 

Case “Maret” 

 AngkaBulan= 3 

Case “April” 

 AngkaBulan= 4 

Case “Mei” 

 AngkaBulan= 5 

Case “Juni” 

 AngkaBulan= 6 

Case “Juli” 

 AngkaBulan= 7 

Case “Agustus” 

 AngkaBulan= 8 

Case “September” 

 AngkaBulan= 9 

Case “Oktober” 

 AngkaBulan= 10 

Case “November” 

 AngkaBulan= 11 

Case “Desember” 

 AngkaBulan= 12 

End Select 

End Function 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Jaringan atau prosedur yang membentuk sistem informasi pada Laras Asri 

Resort & Spa cukup baik, pada dasarnya pemisahan fungsi telah dijalankan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

 

Komponen gaji yang digunakan oleh Laras Asri Resort & Spa antara lain: gaji 

pokok, jamsostek, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, THR serta potongan-

potongan lainnya. 

 

5.2. Saran 

 

Sebaiknya absensi hanya dilakukan 1x saja.Ingin memakai mesin untuk absen 

atau menggunakan buku dalam melakukan absen karyawan.Karena jika 

menggunakan 2x absen yaitu manual dan menggunakan mesin absensi maka 

tidak efisien. 



 40 

  

Daftar Pustaka 

 
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, edisi 3, Alemba Empat, Jakarta 

 

Ahmad S. Ruky, 2002, Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk 

Karyawan Perusahaan, edisi 2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 

 

http://www.google.co.id/url?sa 

 

http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html 

 

http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-

informasi.pdf 

 

http://toromorphosist.wordpress.com/2010/02/06/teori-dasar-basis-data/ 

Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 

http://www.google.co.id/url?sa
http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html
http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-informasi.pdf
http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/52-pengertian-sistem-informasi.pdf


 

 

 

 

LAMPIRAN 



 

 

Lampiran 1 :Bagan Struktur Organisasi Laras Asri Resort & Spa 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 



 

 

Lampiran 2 :Data Base Laras Asri Resort & Spa 

 

 
 

 

1.Karyawan 

 

 
 

2.Karyawan Kontrak 



 

 

 

3.Karyawan Tetap 

 

 

Lampiran 3 :Form Home 

 



 

 

 
 

Dim com As New MySqlCommand 

Dim dr As MySqlDataReader 

Dim uSQL As String 

Dim ctr As Integer = 0 

Private Sub btnLogin_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles btnLogin.Click 

Call OpenDB() 

uSQL = "SELECT username, password, user_account from quser where username = '" & 

txtUsername.Text & "' and password = '" & txtPassword.Text & "'" 

Try 

conn.Open() 

com = New MySqlCommand(uSQL, conn) 

dr = com.ExecuteReader 

ctr += 1 

If Not dr.HasRows And ctr = 1 Then 

lblTrial.Text = "You have 2 trials remaining!" 

MsgBox("Wrong Username or password.", MsgBoxStyle.Information) 

txtUsername.Text = "" 

txtPassword.Text = "" 

txtUsername.Focus() 



 

 

ElseIf Not dr.HasRows And ctr = 2 Then 

lblTrial.Text = "You have 1 trial remaining!" 

MsgBox("Wrong Username or password.", MsgBoxStyle.Information) 

txtUsername.Text = "" 

txtPassword.Text = "" 

txtUsername.Focus() 

ElseIf Not dr.HasRows And ctr = 3 Then 

lblTrial.Text = "You have no trial remaining!"  

MsgBox("Wrong Username or password." & vbCrLf & "Please restart the program!", 

MsgBoxStyle.Information) 

Else 

While dr.Read 

MainForm.Show() 

txtUser.Text = dr("user_account").ToString() 

Me.Hide() 

'MsgBox("Hello World") 

End While 

End If 

If ctr = 3 Then 

Me.Close() 

End If 

 

Catch ex As Exception 

conn.Close() 

End Try 

End Sub 

 

Lampiran 4: Form Data pegawai 

 



 

 

 
 
Option Explicit 

 

Dim rsPENGGUNA As ADODB.Recordset 

Private Sub DataGrid1_Click() 

Call TampilkanData 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

OpenConnection 

 

If  rsPENGGUNA.Recordcount> 0 Then 

TampilkanData 

End If 

Set DataGrid1.DataSource = rsPengguna 

 

Cmb_Jabatan.AddItem “Staff” 

Cmb_Jabatan.AddItem “Operator” 

Cmb_Jabatan.AddItem “manager” 

Cmb_Jabatan.AddItem “Direktur” 

Cmb_status.AddItem “Tetap” 

Cmb_status.AddItem “Kontrak” 

 

Txt_IDPegawai.Enabled = False 

Txt_nama.Enabled = False 

Txt_Alamat.Enabled = False 

Cmb_Jabatan.Enabled = False 

Cmb_Status.Enabled = False 

 

Tmb_tambah.Enabled = True 

Tmb_simpan.Enabled = False 

Tmb_batal.Enabled=False 

Tmb_ubah.Enabled=True 

Tmb_hapus.Enabled=True 

Tmb_keluar.Enabled=True 

Tmb_navigator (0).Enabled = True 



 

 

Tmb_navigator (1).Enabled = True 

Tmb_navigator (2).Enabled = True 

Tmb_navigator (3).Enabled = True 

 
Form_Home.Show 

End Sub 

 

 

Lampiran 5: Form Status 

 

 
 
Public Sub IsiCombo(0 

Cmb_Status.AddItem  “staff” 

Cmb_Status.AddItem “manager” 

Cmb_Status.AddItem “direktur” 

Cmb_Status.AddItem “Operator” 

Cmb_Status.AddItem “OB” 

Cmb_Status.AddItem “chef” 

End Sub 

 

Prive Sub cmdOk_Click() 

Dim Bulannya As Byte 

Dim Tahunnya As Integer 

Dim TglSkr As Date 

 

 Bulannya = AngkaBulan(Me.Cmb_bulan.Text) 

 Tahunnya = Me.txtThn.Text 

TglSkr = Now() 

Form_Kontrak.c_bulan = Me.Cmb_bulan.Text 

Form_Kontrak.c_tahun = Tahunnya 

Form_Kontrak.Txt_Periode.Text = CStr(Me.Cmb_bulan.text) & “” & Cstr(Tahunnya) 

Form_Kontrak.Txt_Tgl.Text = Format(TglSkr, “dd/mm/yyyy”) 

 

Form_kontrak.show 

EndSub 

 

Lampiran 6: Form jabatan 

 

 



 

 

 
Public Sub IsiCombo(0 

Cmb_Status.AddItem  “staff” 

Cmb_Status.AddItem “manager” 

Cmb_Status.AddItem “direktur” 

Cmb_Status.AddItem “Operator” 

Cmb_Status.AddItem “OB” 

Cmb_Status.AddItem “chef” 

End Sub 

 

Prive Sub cmdOk_Click() 

Dim Bulannya As Byte 

Dim Tahunnya As Integer 

Dim TglSkr As Date 

 

 Bulannya = AngkaBulan(Me.Cmb_bulan.Text) 

 Tahunnya = Me.txtThn.Text 

TglSkr = Now() 

Form_Kontrak.c_bulan = Me.Cmb_bulan.Text 

Form_Kontrak.c_tahun = Tahunnya 

Form_Kontrak.Txt_Periode.Text = CStr(Me.Cmb_bulan.text) & “” & Cstr(Tahunnya) 

Form_Kontrak.Txt_Tgl.Text = Format(TglSkr, “dd/mm/yyyy”) 

 

Form_kontrak.show 

EndSub 

 

Lampiran 7: Form jamsostek 

 

 
 
Private sub tmb_tambah_Click() 

Call bersih 



 

 

Txt_IDPegawai.Enabled = True 

Txt_Tgl.Enabled = True 

Txt_Periode.Enabled = True 

Txt_GajiPokok.Enabled = True 

Txt_Lemburan.Enabled = True 

Txt_Jamsostek.Enabled = True 

Txt_JHT.Enabled = True 

Txt_JKK.Enabled = True 

Txt_JKM.Enabled = True 

 

 

Tmb_tambah.Enabled = False 

Tmb_simpan.Enabled = True 

Tmb_batal.Enabled = True 

Tmb_ubah.Enabled = False 

Tmb_hapus.Enabled = False 

Tmb_keluar.Enabled = True 

Tmb_navigator (0) .Enabled = False 

Tmb_navigator (1) .Enabled = False 

Tmb_navigator (2) .Enabled = False 
Tmb_navigator (3) .Enabled = False 

End Sub 

 

 

Lampiran 8 :Form List Gaji 

 

 
 
Private sub tmb_tambah_Click() 



 

 

Call bersih 

Txt_IDPegawai.Enabled = True 

Txt_Tgl.Enabled = True 

Txt_Periode.Enabled = True 

Txt_GajiPokok.Enabled = True 

Txt_Lemburan.Enabled = True 

Txt_Jamsostek.Enabled = True 

Txt_JHT.Enabled = True 

Txt_JKK.Enabled = True 

Txt_JKM.Enabled = True 

 

 

Tmb_tambah.Enabled = False 

Tmb_simpan.Enabled = True 

Tmb_batal.Enabled = True 

Tmb_ubah.Enabled = False 

Tmb_hapus.Enabled = False 

Tmb_keluar.Enabled = True 

Tmb_navigator (0) .Enabled = False 

Tmb_navigator (1) .Enabled = False 

Tmb_navigator (2) .Enabled = False 
Tmb_navigator (3) .Enabled = False 

End Sub 

 
Private Sub tmb_ubah_click (0 

If  tmb_ubah.Caption = “UBAH” Then 

Tmb_ubah.Caption = “Ok” 
Txt_IDPegawai.Enabled = True 

     Txt_Tgl.Enabled = True 

     Txt_Periode.Enabled = True 

     Txt_GajiPokok.Enabled = True 

    Txt_Jamsostek.Enabled = True 

     Txt_Asuransi.Enabled = True 

End if 

End sub 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


