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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem Yang Digunakan 

Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk 

menggunakan aplikasi Penggajian Karyawan Berdasarkan Uang Perjalanan Dinas 

yaitu: 

a. Software Pendukung 

Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam Rancang Bangun 

Aplikasi Penggajian Karyawan Berdasarkan Uang Perjalanan Dinas ini, yaitu : 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7  

2. Microsoft Visual Studio 2012 

3. SQL Server Management Studio 

4. Hardware Pendukung 

Beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi 

Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakanini, yaitu : 

1. Prosesor Intel Core 2 Duo 2.00 Ghz atau lebih tinggi 

2. Memori RAM 2.00 GB atau lebih tinggi 

3. Hardisk 100 Gb 

5.2 Cara Instalasi Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap 

penginstalan perangkat lunak. Berikut langkah-langkah penginstalan: 

a. Install Microsoft Visual Studio 2012 pada komputer yang digunakan.  

b. Install SQL Server Management Studio pada komputer yang digunakan.  
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5.3 Penjelasan Pemakaian Program 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian aplikasi Penggajian 

Karyawan Berdasarkan Uang Perjalanan Dinas Pada PT DBL Indonesia. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

5.3.1 Form Login 

Desain form login ini digunakan untuk pengecekan hak akses pengguna. 

Pada form ini terdapat dua kolom, yaitu kolom NIK dan password. Apabila 

pengguna sudah memasukkan data NIK dan password, sistem akan melakukan 

pemeriksaan apakah data terdapat di database. Apabila benar maka mengarah ke 

form utama yang isinya sesuai dengan data yang dimasukkan. Desain form login 

dapat dilihat pada Gambar 5.30 Form Login. 

 

Gambar 5.31 Form Login 

merupakan tampilan login untuk mengaktifkan menu pada aplikasi. Pada 

halaman login ini terdapat 2 textbox yaitu NIK dan password serta 1 tombol masuk. 
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Pengguna perlu memasukkan NIK dan password dengan benar agar masuk ke 

halaman utama. Halaman utama Aplikasi dapat dilihat pada Gambar 5.31 Halaman 

utama. 

 

Gambar 5.32 Halaman Utama 

Tampilan form di atas merupakan tampilan ketika user sebagai admin 

sedang melakukan auntentifikasi login. Jika benar, user yang login sebagai admin 

maka program hanya bisa menampilkan data master karena hak akses yang 

diberikan kepada pengguna mempunyai fungsi tersendiri, agar data pada 

perusahaan dapat terjaga dengan baik. 

5.3.2 Form Master Kategori Perdin 

Form Master kategori ini berfungsi untuk menyimpan data kategori 

kegiatan perjalanan dinas, dengan tiga data yang harus disimpan yaitu 

id_kategori_perdin, nama_kategori, keterangan. Apabila ingin menyimpan atau 

menambah data kategori ke dalam database dan akan tampil pada list data maka 

tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan tombol batal. Fitur 
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master kategori perdin digambarkan pada Gambar 5.32 form master kategori 

perdin. 

 

Gambar 5.33 Form Master Kategori Perdin 

5.3.3 Form Master Jenis Perdin 

Form Master kategori ini berfungsi untuk menyimpan data kategori 

kegiatan perjalanan dinas, dengan tiga data yang harus disimpan yaitu 

id_jenis_perdin, nama_ jenis_perdin, dan keterangan. Apabila ingin menyimpan 

atau menambah data jenis tujuan perdin ke dalam database dan akan tampil pada 

list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan 

tombol batal. Fitur master jenis tujuan perdin digambarkan pada Gambar 5.33 Form 

master jenis perdin. 
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Gambar 5.34 Form Master Jenis Perdin 

5.3.4 Form Master Ketentuan Uang Perdin 

Form Master ketentuan uang perdin ini berfungsi untuk menyimpan data 

ketentuan uang perdin kegiatan perjalanan dinas, dengan tiga data yang harus 

disimpan yaitu id_ket_uang_perdin, nama_kategori, keterangan. Apabila ingin 

menyimpan atau menambah data kategori ke dalam database dan akan tampil pada 

list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan 

tombol batal. Fitur master kategori perdin digambarkan pada Gambar 5.34.  

 

Gambar 5.35 Form Master Ketentuan Uang Perdin 



62 

 

 

5.3.5 Form Perjalanan Dinas 

Form perjalanan dinas ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi 

kegiatan perjalanan dinas, dengan beberapa data inputan untuk disimpan dan 

dilakukan perhitungan oleh sistem. Apabila ingin menyimpan atau menambah data 

perjalanan dinas ke dalam database dan akan tampil pada list data maka tekan 

tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan tombol batal. Fitur 

perjalanan dinas digambarkan pada Gambar 5.35 Form Perjalana Dinas. 

 

Gambar 5.36 Form Perjalanan Dinas 

5.3.6 Form Rekap Perjalanan Dinas 

Form rekap perjalanan dinas ini berfungsi untuk menampilkan rincian data 

kegiatan perjalanan dinas, dengan inputan tanggal untuk menampilkan data 

perjalanan dinas yang diinginkan. Sistem akan menapilkan data pada listview dan 

tekan tombol cetak jika ingin mencetak laporan. Fitur rekap perjalanan dinas 

digambarkan pada Gambar 5.6 
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Gambar 5.37 Form Rekap Perjalana Dinas 

5.3.7 Form Rekap Penggajian 

Form rekap penggajian ini berfungsi untuk menampilkan rincian data gaji 

seperti uang gaji pokok, uang makan, tunjangan, dan uang perjalanan dinas, serta 

total kesuluran uang. dengan inputan nik dan tanggal untuk menampilkan data gaji 

yang diinginkan. Sistem akan menapilkan data pada listview dan tekan tombol cetak 

jika ingin mencetak laporan atau slip gaji. Fitur rekap penggajian digambarkan pada 

Gambar 5.37 Form Rekap Penggajian. 
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Gambar 5.38 Form Rekap Penggajian 

 


