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BAB IV 

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANAISIS 

 

4.1 ANALISIS 

Selama ini aplikasi perhitungan tunjangan tambahan 

penghasilan pegawai merupakan aplikasi yang proses perhitungan 

tunjangannya masih manual yaitu dengan menggunakan Microsoft 

excel. Dengan demikian proses untuk melakukan perhitungan 

tunjangan tambahan penghasilan pegawai khususnya untuk 

perhitungan uang makan Adanya perhitungan tunjangan tambahan 

penghasilan pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga bertujuan untuk 

mendorong peningkatan kinerja berbasis realisasi anggaran serta 

kepatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap waktu kerja. 

Mengatur kriteria dan prosedur pemberian tunjangan tambahan 

penghasilan didasarkan atas beban kerja, capaian target dan realisasi 

kegiatan serta ketepatan waktu kerja.  

Pertama kali yang dilakukan bendahara yaitu menerima 

rekapan absensi dari bagian kepegawaian lalu diinput ke excel. 

Selanjutnya berdasarkan absensi yang telah diinput, bendahara 

memproses perhitungan tunjangan tambahan pegawai dan uang 

makan. Setelah diketahui hasilnya, bendahara mencetak slip gaji 
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sebagai tanda bukti penerimaan tunjangan tambahan penghasilan 

pegawai. Sebenarnya ketika perhitungan tersebut dilakukan tidak 

terlalu mengalami kesulitan, hanya saja kurang efektif dan efisien 

mengingat semakin majunya teknologi. Maka, diperlukannya sebuah 

aplikasi untuk mempermudah perhitungannya secara otomatis dan 

yang akan menghasilkan output yang akurat. 

4.2 KEBUTUHAN 

Sistem informasi Akuntansi Tunjangan Tambahan Penghasilan 

ini didesain sedemikian rupa dan tidak jauh beda dengan tampilan 

manualnya di excel. Sistem ini nantinya akan lebih mempermudah 

bendahara untuk menginput maupun dalam perhitungan tunjangan 

tambahan dan uang makan. Informasi atau output yang didapatkan 

juga lebih akurat dibanding dengan manualnya Komponen yang 

dibutuhkan dalam pembuatan sistem aplikasi perhitungan tunjangan 

tambahan penghasilan di Dinas Sosial Kota Salatiga. Yaitu web untuk 

membuat aplikasi tunjangan tambahan penghasilan yang efektif dan 

efisien dibutuhkan beberapa software dan hardware untuk menunjang 

pemakaian aplikasi antara lain: 

4.2.1 Browser 

Karena aplikasi ini berbasis web jadi dibutuhkan sebuah 

browser untuk mengakses aplikasi ini. Browser yang sudah 
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dicoba dan dipakai untuk mengakses aplikasi ini antara lain: 

Google Chrome dan Internet explore.  

4.2.2 PHP 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) adalah bahasa 

pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bias digunakan sebagai 

bahasa pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 

1995 oleh Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP 

Group. Situs resmi PHP. PHP disebut  

4.2.3 MySQL  

MySQL dikembangkan oleh perusahaan swedia bernama 

MySQL AB yang pada saat ini bernama Tcx DataKonsult AB 

sekitar tahun 1994-1995, nama cikal bakal kodenya sudah ada 

sejak tahun 1979. Awalnya Tcx perusahaan pengembang 

software dan konsultan database, dan saat ini MySQL sudah 

diambil alih oleh Oracle Crop. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung 

oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). 

MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software 

pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering 
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digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman 

4.2.4 Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah program aplikasi yang 

berfungsi sebagai penyunting teks dan penyunting kode sumber 

yang berjalan di system operasi windows. Notepad++ 

menggunakan komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan 

menyunting teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa 

pemograman. 

4.2.5 Perangkat Keras Komputer 

Perangkat keras computer (Hardware) adalah salah satu 

komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat 

dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang 

berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware 

dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan 

padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. 

Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware 

tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai 

kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. 

Dalam perangkat keras komputer ini sudah termasuk didalamnya 

yaitu keyboard, mouse/touchpad, CPU, monitor, harddisk. 
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4.2.6 Tenaga Ahli 

Tenaga ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai 

sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam 

menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun 

andal sesuai bidang khusus tertentu. Adapun tenaga ahli dari 

Dinas Sosial Kota Salatiga yaitu bendahara kantor Dinas Sosial 

Kota Salatiga yang menjelaskan mengenai alur dalam 

perhitungan tunjangan tambahan penghasilan yang akan dibuat 

dalam aplikasi. Bendahara tersebutlah yang akan menggunakan 

aplikasi tersebut.  
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4.3 JADWAL 

Berikut adalah jadwal perancangan aplikasi tunjangan tambahan 

penghasilan selama melakukan kerja praktek yang dimulai pada 

tanggal 16 Januari – 7 April 2017: 

Tabel 4.3.1 Jadwal Perancangan Aplikasi 

NO Timeline Tahapan Waktu 

1 Persiapan 1. Mengidentifikasi sistem yang 

dibutuhkan 

2. Menentukan tahapan 

pekerjaan 

3. Menentukan skema jadwal 

Minggu 1-2 

16 Januari  –  

30 Januari 

2017 

2 Project awal 1. Membuat database yang 

diperlukan 

2. Desain awal 

Minggu 3-6 

30 Januari – 

20 Februari 

2017 

3 Pelaksanaan 1. Melengkapi desain dengan 

fungsi-fungsinya 

2. Perancangan 

interface/antarmuka 

Minggu 7-8 

20 Februari – 

27 Februari 

2017 

4 Implementasi 

sistem 

1. Kegiatan menulis kode 

program 

Minggu 9-12 

27 Februari – 

27 Maret 

2017 

5 Uji Coba Sistem 1. Pengujian/testing sistem yang 

telah jadi 

Minggu 12-13 

27 Maret – 3 

April 2017 

6 Deploy Project 1. Presentasi akhir bersama 

pembimbing kantor 

Minggu 14 

3 April 2017 
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4.4 Perancangan 

Untuk membuat aplikasi tunjangan tambahan pegawai negeri sipil 

Kantor Dinas Sosial Kota Salatiga yang efektif dan efisien diperlukan 

perancangan yang matang baik dari database yang dibutuhkan atau 

pun untuk tampilan aplikasi. Berikut ini adalah perancangan aplikasi 

yang dibutuhkan untuk aplikasi tunjangan tambahan pegawai. 

Sistem Informasi 
Tunjangan 
Tambahan 

Penghasilan

Pegawai

Bendahara

Bagian Kepegawaian

Kepala Dinas

Data Pegawai Rekap Data Absensi

Slip Pegawai
Laporan data 

karyawan

Dokumen perhitungan 
TTP dan uang makan

Dokumen perhitungan TTP dan 
uang makan yang sudah di 

tandatangani

 

Gambar 4.4.1 DFD Sistem Informasi Tunjangan Tambahan 

Penghasilan 
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4.4.1    Desain Database 

Untuk membuat aplikasi pencatatan transaksi kas yang efektif dan 

efisien diperlukan database yang dapat menampung data-data yang 

dibutuhkan. Database yang digunakan untuk aplikasi ini bernama 

“dpsk”, yang memiliki beberapa tabel dan field sebagai berikut: 

Tabel 4.4.1 Tabel Absensi 

Name Type Size Null Default Key 

Id_absensi Int 11 No  Primary Key 

Id_nrb Varchar 10 No “-“ - 

id_pegawai Int 11 No “-“ - 

Absen_pagi Int 11 No “-“ - 

Absen_sore Int 11 No “-“ - 

Dinas_luar Int 11 No “-“ - 

cuti Int 11 No “-“ - 

sakit Int 11 No “-“ - 

ijin Int 11 No “-“ - 

tmk Int 11 No “-“ - 

tanggal Date 11 No “-“ - 

 

T

a

b

e

l

 4.4.2 Tabel Admin 

 

Name Type Size Null Default Key 

Id_admin Int 11 No  Primary Key 

Id_pegawai Int 11 No “-“ - 

username Varchar 20 No “-“ - 

password Varchar 20 No “-“ - 

level Int 11 No “-“ - 
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Tabel 4.4.3 Tabel Golongan 

 

 

T

abel 4.4.4 Tabel Jabatan 

 

 

Tabel 4.4.5 Tabel Nilai Rataan Bulanan 

 

 

T

a

b

el 4.4.6 Tabel Pegawai 

Name Type Size Null Default Key 

id_pegawai Int 11 No  Primary Key 

nip Varchar 50 No “-“ - 

nama Varchar 100 No “-“ - 

tanggal Date - No “-“ - 

Id_golongan Varchar 10 No “-“ - 

Id_jabatan Varchar 20 No “-“ - 

Bsr_tunjangan Int 11 No “-“ - 

 

  

Name Type Size Null Default Key 

Id_golongan Varchar 35 No  Primary Key 

Kategori_gol Varchar 30 No “-“ - 

Name Type Size Null Default Key 

Id_jabatan Varchar 20 No  Primary Key 

Nama_jabatan Varchar 100 No “-“ - 

Name Type Size Null Default Key 

id_nrb Varchar 20 No  Primary Key 

bulan Varchar 30 No “-“ - 

tahun Year 4 No “-“ - 

Jmlh_harikerja Int 30 No “-“ - 

nrb Int 15 No “-“ -  

Iuran_makan Int 30 No “-“ -  

Bsr_potongan Int 35 No “-“ -  
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Tabel 4.4.7 Tabel Tanda Tangan 

Name Type Size Null Default Key 

nip Varchar 50 No  Primary Key 

nama Varchar 100 No “-“ - 

status Varchar 50 No “-“ - 

tanggal Date - No “-“ - 

 

Tabel 4.4.8 Tabel Uang Makan 

Name Type Size Null Default Key 

Id_uangmakan Int 11 No  Primary Key 

Id_pegawai Int 11 No “-“ - 

Id_absensi Int 11 No “-“ - 

Bsr_uangmkn Int 11 No “-“ - 

Tanggal Date - No “-“ - 

Jml_tmk Int 11 No “-“ - 

Jml_stl_ptgn Int 11 No “-“ - 

Pph Int 11 No “-“ - 

Terima Int 11 No “-“ - 

Id_nrb Varchar 10 No “-“ - 

 

4.4.2 Rancangan Model Relasional 

Setelah melakukan perancangan database, hal selanjutnya yang 

dilakukan adalah merancang relational database. Dengan adanya 

relational database kita dapat mengetahui relasi yang dimiliki antara 

tabel yang satu dengan yang lainnya. Selain itu kita juga dapat 

mengetahui jenis relasi yang dimiliki antara tabel yang satu dengan 

yang lainnya. Berikut adalah gambar relasi antar table. 
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Gambar 4.4.2 Relational Database 

4.4.3 Rancangan Desain Tampilan 

Selain membutuhkan perancangan untuk database, aplikasi ini 

membutuhkan perancangan untuk tampilan sebagai gambaran jalannya 

aplikasi tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Berikut ini adalah 

perancangan tampilan aplikasi: 

1. Halaman Login 

Berfungsi untuk menampilkan halaman awal aplikasi sebagai 

penghubung ke halaman utama dari aplikasi. 
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Gambar 4.4.3 Halaman Login 

2. Halaman Utama 

Berfungsi untuk memasukan bulan, tahun, jumlah hari kerja, nrb, iuran 

makan, potongan ttp. 

 

Gambar 4.4.4 Halaman Utama 

3. Halaman absensi 

Berfungsi untuk mengisi absensi pegawai berdasarkan absensi pagi, 

absensi sore, dinas luar, cuti, sakit, ijin, dan tidak masuk kerja 
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Gambar 4.4.5 Halaman Absensi 

4. Halaman Data Pegawai 

Berfungsi untuk menampilkan seluruh data pegawai Dinas Sosial Kota 

Salatiga. Di dalam halaman data pegawai ini dapat difungsikan juga 

untuk delete, edit, tambah pegawai dan edit pegawai yang bertanda 

tangan. 

 

Gambar 4.4.6 Halaman Data Pegawai 



48 
 

 

5. Halaman Tambah Pegawai 

Berfungsi untuk menambahkan pegawai baru Kantor Dinas Sosial 

Kota Salatiga. 

 

Gambar 4.4.7 Halaman Tambah Pegawai 

6. Halaman Edit Tanda Tangan 

Berfungsi untuk mengedit nama dan NIP pegawai yang akan bertanda 

tangan. 

Gambar 4.4.8 Halaman Edit Tanda Tangan 
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7. Halaman Perhitungan Uang Makan 

Berfungsi untuk menampilkan perhitungan uang makan secara 

otomatis sesuai rumus yang telah ditetapkan. 

 

Gambar 4.4.9 Halaman Perhitungan Uang Makan 

8. Halaman Cetak Slip Akhir 

Berfungsi untuk mencetak slip akhir setiap pegawai. 

 

Gambar 4.4.10 Halaman Cetak Slip Akhir 
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4.5 Implementasi 

Aplikasi tunjangan tambahan penghasilan pegawai di Kantor Dinas 

Sosial Kota Salatiga yang dibuat nantinya akan memiliki berbagai 

tampilan form yang berfungsi untuk membantu user mengolah dan 

memproses data atau transaksi uang makan. Berikut ini adalah 

tampilan aplikasi uang makan: 

4.5.1 Tampilan Halaman Web 

1. Halaman Login 

Merupakan halaman awal aplikasi, bagi user yang ingin masuk 

kedalam aplikasi harus mengisi userid dan password sesuai 

dengan data yang dimiliki. 

 

    Gambar 4.5.1 Form Login 
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2. Halaman Utama   

Didalam halaman utama terdapat menu-menu yang berfungsi 

untuk mengolah data transaksi seperti pembuatan tunjangan 

tambahan penghasilan pegawai sekaligus untuk pembuatan uang 

makan. Didalam halaman utama terdapat beberapa halaman-

halaman seperti: 

a. Halaman Home 

Halaman home berisi form untuk mengisi tahun, jumlah hari 

kerja, NRB, uang makan, dan potongan tunjangan tambahan 

pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga 

 

                                       Gambar 4.5.2 Form Home 
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b. Halaman Data Absensi Pegawai 

Merupakan halaman untuk menginput data absensi pegawai yang 

nantinya disimpan sebagai data yang akan diolah untuk 

mendapatkan perhitungan tunjangan tambahan penghasilan. 

Halaman ini berisi nama, nip, jabatan, golongan dan rekapan 

absensi yang akan diinput. 

 

Gambar 4.5.3 Halaman Data Absensi Pegawai 

c. Halaman Data Pegawai 

Halaman Data Pegawai berisi informasi data-data pegawai yang 

ada di Dinas Sosial Kota Salatiga. Didalam halaman data 

pegawai terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk 

menambah atau menginput, editing tanda tangan, mengubah, dan 

menghapus data pegawai. 
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Gambar 4.5.4 Halaman Data Pegawai 

d. Halaman Tambah Pegawai 

Merupakan halaman yang berfungsi untuk menginput data 

pegawai baru. Komponen yang diinputkan yaitu nama, nip, 

jabatan, golongan dan besar tunjangan. 

 

Gambar 4.5.5 Halaman Tambah Pegawai 

e. Halaman Edit Tanda Tangan 
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Merupakan halaman yang berfungsi untuk mengedit nama dan 

nip pegawai yang akan bertanda tangan pada dokumen 

perhitungan ttp dan slip akhir. 

 

Gambar 4.5.6 Halaman Edit Tanda Tangan 

 

f. Halaman Uang Makan 

Didalam Menu Data Pegawai terdapat dua halaman yaitu 

halaman tunjangan tambahan pegawai dan perhitungan uang 

makan pegawai negeri sipil Kota Salatiga. Pada halaman uang 

makan informasi yang diberikan yaitu adanya data yang sudah 

masuk dan sudah otomatis terhitung dari penginputan 

perhitungan tunjangan tambahan pegawai.  Halaman uang makan 

terdapat satu tombol yang berfungsi  untuk mencetak 

perhitungan uang makan. 



55 
 

 

Gambar 4.5.7 Halaman Uang Makan 

g. Halaman Cetak  

Slip Akhir Merupakan halaman untuk menampilkan data masing-

masing pegawai serta rekapan perhitungan tunjangan tambahan  

penghasilan. Dalam halaman ini tersedia perintah untuk cetak slip 

akhir masing-masing pegawai. 

Gambar 4.5.8 Halaman Cetak Slip Akhir 
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h. Halaman Tampilan Slip Akhir 

Merupakan halaman tampilan slip akhir masing-masing pegawai 

 

Gambar 4.5.9 Halaman Slip Akhir 

 


