
BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada saat kerja praktek di PT. 

Wijaya Sakti, secara garis besar permasalahan yang ada dalam perusahaan ini adalah 

belum adanya penggunaan sistem komputer yang dapat membantu meningkatkan 

proses perhitungan dan pemberian gajikepada para pegawai PT. Wijaya Sakti. 

Sehingga proses perhitungan dan pemberian gaji untuk para pegawai memakan waktu 

yang cukup lama. Hal ini tentunya tidak efektif dan efisien bagi kemajuan seperti 

yang diharapkan untuk PT. Wijaya Sakti. 

Dalam kerja praktek ini permasalahan yang ditemukan akan dipelajari 

terlebih dahulu agar ditemukan solusi yang tepat sesuai dengan permasalah yang ada. 

Permasalahan yang ditemukan pada PT. Wijaya Sakti yaitu mengenai masalah 

pencatatan semua transaksi penggajian yang ada serta pembuatan laporan gaji untuk 

para pegawai. Untuk mengatasi masalah yang ada di atas maka diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Sistem. 

2. Mendesain Sistem. 

3. Mengimplementasikan Sistem. 

4. Melakukan Pembahasan terhadap Implementasi Sistem. 

Pada langkah-langkah tersebut di atas ditujukan untuk dapat menemukan 

solusi dari permasalahan yang ada pada PT. Wijaya Sakti untuk lebih jelasnya, dapat 

dijelaskan pada sub bab di bawah ini. 
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4.1 Menganalisis Sistem 

Menganalisis sistem merupakan langkah awal untuk membuat suatu sistem 

baru. Dalam langkah ini penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada 

dalam PT. Wijaya Sakti khususnya mengenai penanganan transaksi penggajian para 

pegawai. Untuk dapat membuat sistem yang baru, penulis harus mengetahui alur 

transaksi tentang sistem penggajian yang masih digunakan sampai saat ini. Maka 

dibuatlah document flowyang berfungsi untuk mengetahui secara detail alur transaksi 

tersebut. 

Pada sistem penggajian yang saat ini masih digunakan PT. Wijaya Sakti, 

perusahaan melakukan sistem penggajian dengan cara, pemilik menggunakan data 

dari form absensi, yang diberikan oleh staf yang kemudian akan digunakan untuk 

melakukan proses perhitungan gaji pada akhir pekan. Pegawai yang telah melakukan 

absen pada hari bekerja, akan mendapatkan hitungan gaji pokok, sehingga jika ada 

seorang pegawai yang tidak bekerja maka perhitungan gajinya berkurang satu hari, 

karena sistem perhitungannya hanya gaji pokok yang akan dikalikan dengan jumlah 

kehadiran, dan tidak termasuk cuti. Seperti tampak pada gambar 4.1 Document Flow 

Proses pemberian gaji. 
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4.1.1 Dokumen Flow Pemberian Gaji 
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Gambar 4.1. Dokumen Flow Pemberian Gaji 

 

4.2 Mendesain Sistem 

Setelah melakukan analisis sistem selanjutnya dilakukan desain sistem. 

Dalam desain sistem, penulis membentuk sistem baru yang telah terkomputerisasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam desain sistem ini adalah: 

a. System Flow 

b. Context Diagram 

c. Data Flow Diagram (DFD) 
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d. Entity Relationship Diagram (ERD) 

e. DBMS 

f. Desain Input dan Output 

Ketujuh langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. System Flow 

System Flow adalah gambaran tentang sistem yang akan dibangun. pada sistem 

baru yang dibuat oleh penulis seperti berikut. Staf (mandor) yang bertugas untuk 

melakukan absensi, seperti tampak pada gambar 4.2 Sistem Flow Absensi kepada 

para pegawai. 
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Gambar 4.2 Sistem FlowAbsensi 

Dari form absensi tersebut lalu  diberikan kepada staf kepegawaian untuk 

kemudian di inputkan kedalam software yaitu ID dari masing – masing pegawai 
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yang telah tercatat dan telah melakukan proses absensi pada hari itu.Setelah 

melakukan Proses absensi pada software, pihak keuangan dapat melakukan 

proses perhitungan gaji yang terdapat dalam software. Hal ini cukup 

mempersingkat waktu di banding sistem yang sebelumnya karena sistem yang 

telah dibuat telah terintegrasi dengan database sehingga proses perhitungan dapat 

dilakukan dalam waktu singkat oleh petugas. Seperti tampak pada gambar 4.3 

Sistem Flow Proses Penggajian. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Sistem Flow  Proses Penggajian 
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b. Context Diagram 

Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari DFD. Didalam Context 

Diagram terdapat 4 (lima) External Entity, yaitu Pimpinan, Kepegawaian, 

Pegawai dan Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat seperti tampak pada 

gambar 4.4di bawah ini. 

 

insert_jabatan

Struk gajiPembagian gaji

Hasil Persetujuan Cuti

hasil dari persetujuan cuti

laporan kepegawaian

entry data

Meminta Permohonan cuti

Permohonan cuti

Cuti

Laporan penilaian pegawai

tunjangan

Laporan Pegawai

data gaji pokok

Absensi

form Data Pegawai

0

Sistem informasi Penggajian

+

Pegawai

kepegawaianPimpinan

Keuangan

 

Gambar 4.4 Context Diagram 

Pada gambar di atas menjelaskan context diagram dari sistem informasi Penggajian 

PT Wijaya Sakti. Masing-masing entity tersebut berperan seperti yang digambarkan 

pada diagram, dan semua memiliki peran yang penting dan saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. 

Sebelum melakukan absensi, hal yang pertama kali dilakukan oleh petugas 

adalah mencatat semua informasi para pegawai dengan memberikan form pegawai 

yang akan di isi oleh masing – masing pegawai dan diberikan kepada staff 

kepegawaian untuk di inputkan ke dalam database. Setelah melakukan absensi, pihak 
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keuangan dapat melakukan proses perhitungan dengan menggunakan hasil absensi 

yang telah tersimpan dalam database, setelah itu pihak keuangan memberikan laporan 

mingguan kepada pemilik mengenai gaji para pegawai dalam tiap minggu. 

c. Data Flow Diagram (DFD) 

Berikut ini adalah Data Flow Diagram Sistem Informasi Penggajian pada PT 

Wijaya Sakti, dari sinilah kami bisa mengetahui aliran data yang ada di dalam 

sistem yang terstruktur. Dalam perancangan sistem informasi penggunaan DFD 

adalah suatu cara yang mungkin harus digunakan, hal ini disebabkan agar dapat 

mempermudah dalam memahami sistem yang ada dalam suatu perusahaan 

ataupun badan usaha. Dalam Data Flow Diagram Sistem Pengiriman Cargo, 

terdapat 4 (empat) proses, yaitu Absensi, Gaji, Cuti, dan Input data pegawai. 

 

 

 

Gambar 4.5 DFD level 0 
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Gambar 4.5 menjelaskan data flow diagram level 0. Pegawai mengisi form pegawai 

yang berisi informasi para pegawai secara rinci, kemudian form tersebut diberikan 

kepada bagian kepegawaian untuk di inputkan ke dalam tabel Pegawai. Proses absensi 

dilakukan setiap tiga kali sehari dengan menggunakan sebuah form, yang kemudian di 

inputkan ke dalam tabel absensi sesuai dengan form yang telah diberikan oleh 

pegawai yang nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan gaji. Proses 

pembuatan laporan mengambil dari data Pegawai, Absensi dan Gaji. Kemudian dari 

semua tabel tersebut disajikan informasi yang berupa laporan kepada Pimpinan. 
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Gambar 4.6 DFD Level 1 
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Gambar 4.6 menjelaskan DFD level 1 Proses Perhitungan Gaji. Sebelum melakukan 

Perhitungan Gaji, terlebih dahulu dilakukan proses pengambilan data pada tabel 

absensi, master Pegawai dan master Jabatan. 
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Gambar 4.7 DFD Level 2 

 

d. ERD 

Sebuah entity relationship diagram (ERD) menggambarkan secara keseluruhan 

struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. ERD terdiri dari 

conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM) yang lebih detail 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Conceptual Data Model 

CDM belum tergambar dengan jelas bentukan tabel-tabel penyusun basis 

data beserta field-field yang terdapat pada setiap tabel. CDM Sistem 

Informasi Penggajian pada PT Wijaya Sakti adalah seperti tampak pada 

gambar 4.8dibawah ini. 
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Gambar 4.8 Conceptual Data Model 

b. Physical Data Model 

Physical Data Model dari Sistem Informasi Pengajian pada PT. Wijaya Sakti 

terdapat 5 (lima) tabel dengan tipe data dan panjangnya, seperti tampak pada 

gambar 4.9dibawah ini : 
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ID_GAJI = ID_GAJI

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAIID_JABATAN =  ID_JABATAN

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ABSENSI

ID_ABSENSI varchar(10)

ID_PEGAWAI varchar(10)

TANGGAL timestamp

CUTI

ID_CUTI varchar(10)

ID_PEGAWAI varchar(10)

TANGGAL timestamp

ALASAN long  varchar

JUM LAH integer

JABATAN

ID_JABATAN varchar(10)

ID_PEGAWAI varchar(10)

NAMA_JABATAN varchar(10)

PEGAWAI

ID_PEGAWAI varchar(10)

ID_JABATAN varchar(10)

ID_GAJI varchar(10)

NAMA_PEGAWAI varchar(20)

ALAMAT long  varchar

TANGGAL_LAHIR date

USIA numeric(2)

PENDIDIKAN char(3)

DETIL_KEAHLIAN long  varchar

GAJI

ID_GAJI varchar(10)

ID_PEGAWAI varchar(10)

GAJI_POKOK numeric(10,2)

TUNJANGAN_KESEHATAN numeric(10,2)

LEMBUR numeric(10,2)

UANG_TUNGGU numeric(10,2)

INTENSIF numeric(10,2)  

Gambar 4.9 Physical Data Model 

 

e. DBMS 

Struktur tabel merupakan uraian dari struktur fisik dari tabel-tabel yang terdapat 

pada database sistem yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tabel-

tabel pada struktur basis data yang dibentuk dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tabel Pegawai 

Nama Tabel : Pegawai 

Primary Key : ID_Pegawai 

Foreign Key : ID_Jabatan, ID_Gaji 

Fungsi : Menyimpan data Pegawai 
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Tabel 4.1 Pegawai 

Field Name Type Length Constraint Description 

ID_Pegawai varchar 10 PK No ID Pegawai 

ID_Jabatan varchar 10 FK No ID Jabatan 

ID_Gaji varchar 10 FK No ID Gaji 

Nama_Pegawai varchar 20  Nama Pegawai 

Alamat 

Long 

varchar   Alamat Pegawai 

Tanggal_Lahir date   Tanggal Lahir Pegawai 

Usia numeric 2  Usia Pegawai 

Pendidikan varchar 3  

Pendidikan terakhir 

Pegawai 

Detil_keahlian 

Long 

varchar   

Detil Keahlian yang 

dimiliki Pegawai 

 

Tabel Jabatan 

Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : ID_Jabatan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data Jabatan. 

Tabel 4.2Jabatan 

Field Name Type Length Constraint Description 

ID_Jabatan Varchar 10 PK No ID Jabatan 

Nama_jabatan Varchar 10  Nama jabatan 
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Tabel Absensi 

Nama  : Absensi 

Primary Key : ID_Absensi 

Foreign Key : ID_Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data Transaksi Absensi. 

Tabel 4.3Absensi 

Field Name Type Length Constraint Description 

ID_Absensi varchar 10 PK ID Absensi 

ID_Pegawai Varchar 10 FK ID Pegawai 

Tanggal Timestamp   Waktu dan tanggal absensi 

 

Tabel Gaji 

Nama  : Gaji 

Primary Key : ID_Gaji 

Foreign Key : ID_Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data Gaji Pegawai 

Tabel 4.5Gaji 

Field Name Type Length Constraint Description 

ID_Gaji varchar 10 PK ID Gaji Pegawai 

ID_Pegawai varchar 10 FK No ID Pegawai 

Gaji_pokok Money 

10, 

precision(2)  

Jumlah Gaji Pokok 

pegawai 

Tunjangan_kesehatan Money 

10, 

precision(2)  

Jumlah Tunjangan 

kesehatan pegawai 

Lembur Money 

10, 

precision(2)  

Jumlah Gaji Lembur 

pegawai (optional) 

Uang_tunggu Money 

10, 

precision(2)  

Jumlah Uang tunggu 

pegawai 

Intensif Money 

10, 

precision(2)  

Jumlah uang intensif 

pegawai (optional) 
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Table login 

Nama  : Login 

Primary Key : User_id 

Foreign Key :  - 

Fungsi  : Menyimpan data Login 

Tabel 4.6Login 

Field Type Data Length Constraint 

USERID Varchar 25 Primary Key 

PASSWORD Varchar 25   

 

 

Desain Input dan Output 

Desain input/output merupakan rancangan input/output berupa form untuk 

memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari pengolahan 

data. Desain input/output juga merupakan acuan pembuatan aplikasi dalam 

merancang dan membangun sistem. Berikut adalah penjabaran rancangan input dan 

output sistem yang akan dibuat. 

Desain Input 

Desain input adalah bagian dari perencanaan pembuatan form-form yang akan 

dibangun. Desain input digunakan sebagai acuan untuk membuat form-form yang 

akan digunakan untuk menginputkan data ke dalam sistem. Terdapat 8 (delapan) form 

yang akan dibuat, yaitu: 

Form Utama 

Form utama merupakan rancangan form yang memuat menu-menu aplikasi yang 

terdapat dalam sistem. Saat form ini dijalankan akan terlihat berbagai pilihan menu 

transaksi dan . Gambaran rancangan form utama dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Rancangan Form Utama 

Form Login 

Merupakan rancangan form login yang akan digunakan untuk menjaga keamanan 

sistem. Pengguna diharuskan melakukan identifikasi hak aksesnya terlebih dahulu 

dengan memasukkan username dan password.Username dan password ini akan 

berisikan data dengan tipe data varchar(25). Gambaran rancangan form login dapat 

dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Rancangan Form Login 
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Form Pegawai 

Setelah login, pengguna (admin) yang bertugas dapat mengakses seluruh menu 

program, salah satunya adalah memasukkan data pegawai dalam master pegawai, data 

yang diinputkan sesuai dengan form yang telah dibagikan kepada pegawai untuk 

dimintai informasi dari masing-masing pegawai yang bersangkutan. Gambaran 

rancangan form login dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Rancangan Form Pegawai 

 

Form Gaji 
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Pada form gaji, admin menentukan golongan gaji yang nantinya berkaitan dengan 

form master jabatan dalam menentukan gaji dari masing-masing jabatan. untuk 

melakukan edit data. Gambaran rancangan form login dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

 

 

Gambar 4.13 Rancangan Form Gaji 

 

Form Edit Jabatan 

Admin dapat merubah data jabatan yang telah ada dengan cara memilih id jabatan 

yang tersedia, dan akan secara otomatis nama jabatan beserta id jabatan akan 

menyesuaikan, admin dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang 

telah diubah kedalam database. Gambaran rancangan formedit jabatan dapat dilihat 

pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Rancangan Form Edit Jabatan 

Form Edit Pegawai 

Admin dapat merubah data pegawai yang telah ada dengan cara memilih id pegawai 

pada combo box yang tersedia, dan akan secara otomatis informasi para pegawai 

tersebut akan menyesuaikan, setelah admin selesai melakukan edit, admin dapat 

menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diubah kedalam database. 

Gambaran rancangan formedit jabatan dapat dilihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Rancangan Form Edit Pegawai 

 

Edit Gaji 

Admin dapat merubah data gaji yang telah ada dengan cara memilih id gaji pada 

combo box yang tersedia, dan akan secara otomatis golongan beserta id gaji tersebut 

akan menyesuaikan, setelah admin selesai melakukan edit, admin dapat menekan 

tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diubah kedalam database. 

Gambaran rancangan formedit jabatan dapat dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Rancangan Form Edit Gaji 

 

Desain Output 

Desain output merupakan desain laporan yang akan dihasilkan setelah melakukan 

proses input pada masing-masing form input. Terdapat 2 (dua) desain laporan. Yaitu 

laporan rekap gaji dan laporan data pegawai pegawai. 

 

 

Gambar 4.17 Rancangan Laporan Rekap Gaji 
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Gambar 4.18 Rancangan Laporan Data Pegawai 

 

4.3 Implementasi Sistem 

Sistem yang digunakan untuk dapat menjalankan program Sistem Informasi 

Penggajian sebagai berikut: 

Software Pendukung 

Sistem Operasi Microsoft Windows XP Pro 

Microsoft SQL Server 2005 Express 

Power Designer 6 

Microsoft Visio 2007 

Microsoft Visual Basic .NET 2005 

Hardware Pendukung 

Micropocessor Pentium ® IV atau lebih tinggi, AMD Athlon. 

VGA dengan resolusi 800 x 600 atau yang lebih tinggi dan mendukung Microsoft 

Windows ®. 

RAM 256 Mb atau yang lebih tinggi. 

 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

 

4.4 Pembahasan Terhadap Implementasi Sistem 

Pada gambar dibawah ini adalah tampilan user interface sistem: 

Form Utama 

 

Gambar 4.19  Form Utama 

 

Form utama merupakan form yang akan muncul saat pertama kali program ini 

dijalankan. Pada form utama terdapat menu file, master, edit, transaksi, laporan, dan 

STIK
OM S

URABAYA



about. Masing-masing menu tersebut memilikis sub menu yang dapat dilihat pada 

aplikasi tersebut. 

 

Form Login 

 

Gambar 4.20  Form Login 

 

Form login merupakan form autentikasi dan autorisasi user agar dapat menggunakan 

sistem sesuai level masing-masing. Form ini mengatur hak akses pengguna sistem. 

Form login akan muncul saat user memilih menu file pada form utama dan memilih 

sub menu login. Tombol Login digunakan untuk masuk ke dalam menu utama jika 

login berhasil. Tombol Batal digunakan apabila user ingin membatalkan dan keluar 

dari aplikasi ini. 

 

Form Pegawai 

Form pegawai pada gambar 4.21 merupakan form untuk memasukkan data pegawai 

dalam master pegawai, data yang diinputkan sesuai dengan form yang telah dibagikan 

kepada pegawai untuk dimintai informasi dari masing-masing pegawai yang 

bersangkutan. 
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Gambar 4.21  Form Pegawai 

 

Form Gaji 

Form gaji pada gambar 4.22 merupakan form untuk menentukan golongan gaji yang 

nantinya berkaitan dengan form master jabatan dalam menentukan gaji dari masing-

masing jabatan. 

 

Gambar 4.22  Form Gaji 

Form Edit Jabatan 
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Form edit jabatan pada gambar 4.23 merupakan form untuk merubah data jabatan 

yang telah ada dengan cara memilih id jabatan, dan akan secara otomatis nama 

jabatan beserta id jabatan akan menyesuaikan, admin dapat menekan tombol simpan 

untuk menyimpan data yang telah diubah kedalam database. 

 

Gambar 4.23  Form Edit Jabatan 

Form Edit Pegawai 

Form edit pegawai pada gambar 4.24 merupakan form untuk merubah data pegawai 

yang telah ada dengan cara memilih id pegawai pada combo box yang tersedia, dan 

akan secara otomatis informasi para pegawai tersebut akan menyesuaikan, setelah 

admin selesai melakukan edit, admin dapat menekan tombol simpan untuk 

menyimpan data yang telah diubah kedalam database. 

 

STIK
OM S

URABAYA



 

Gambar 4.24  Form Edit Pegawai 

 

Form Edit Gaji 

 

Gambar 4.25  Form Edit Gaji 

 

Form edit pegawai pada gambar 4.25 merupakan form untuk merubah data gaji yang 

telah ada dengan cara memilih id gaji pada combo box yang tersedia, dan akan secara 

otomatis golongan beserta id gaji tersebut akan menyesuaikan, setelah admin selesai 

melakukan edit, admin dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang 

telah diubah kedalam database. 
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Form absen 

 

Gambar 4.26  Form Absen 

 

Form absen pada gambar 4.26 digunakan untuk melakukan absensi dengan cara 

menginputkan NIK pada textboxt yang telah tersedia, lalu menekan tombol absen. 

Sesangkan tombol update digunakan pada saat melakukan sebuah proses perubahan 

nilai pada kolom intensif. 
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