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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

5.1 Sistem yang digunakan 

Dibawah ini adalah hardware dan saftware yang dibutuhkan 

untukmenggunakan program Sistem Informasi Pengendalian Penggajian Pada 

SMK Nasional Mojokerto : 

a. Hardware dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Processor Intel Core Duo 

2. Memory DDR2 RAM 2GB 

3. Hardisk 200 GB 

b. Software dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Microsoft Windows 7 (32bit) 

2. Microsoft SQL Server 2005 

3. Microsoft Visual Studio 2008 

 

 

5.2 Cara Setup Program 

Hal pertama yang harus dipastikan sebelum tahap pemasangan aplikasi 

ini kedalam komputer adalah memastikan komputer yang dipasang program ini 

sudah terpasang didalamnya .net framework 4. 

Cara melakukan pengecekan adalah pilih start menu, lalu buka control 

panel, kemudian pilih program and features setelah itu cek apakah dalam 

komputer yang  dipasang program ini sudah terdapat .netframework 4 atau belum. 

Jika belum maka komputer tersebut harus dipasang .netframework 4 terlebih 
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dahulu. Untuk memudahkan dalam langkah ini, proses pengecekan .netframework 

4 dapat di lihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 5.1 Tampilan Program and Features 

 

Pastikan semua komponen .net framework terpasang dengan benar untuk 

menghindari terjadinya error ketika proses pemasangan program maupun ketika 

program digunakan. 

Kemudian user  harus menjalankan installer  dari program yang sudah 

dibuat, lalu  muncul tampilan awal dari proses install aplikasi ini, seperti pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 5.2 Halaman pembuka instalasi aplikasi 

 

Pada tampilan Select Installation Folder seperti pada gambar dibawah ini 

user dapat memilih direktori yang  menjadi tujuan installasi aplikasi ini. Untuk 

mengubah direktori tujuan, user dapat menekan tombol browse, lalu pilih 

direktori yang  menjadi tujuan instalasi. Selanjutnya tekan tombol next. 
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Gambar 5.3 Tampilan Halaman Select Installation Folder 

 

Tampilan berikutnya  menampilkan form Confirm Installation seperti di 

tunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika user yakin ingin memasang aplikasi ini 

pada komputer, tekan tombol next. 

 

Gambar 5.4 Tampilan Halaman Confirm Installation 
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Kemudian  muncul bar proses instalasi yang menunjukkan bahwa proses 

pemasangan aplikasi kedalam komputer sedang berjalan. 

Setelah itu  muncul form seperti di bawah ini yang menunjukkan bahwa 

aplikasi sudah berhasil dipasang pada komputer. 

 

Gambar 5.5 Tampilan Halaman Installation Complete 

 

 

5.3 Penjelasan Pemakaian Program 

Dalam bab ini  dijelaskan juga menegenai cara pemakaian aplikasi ini. 

Penjelasan dimulai dari form utama seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5..6 Form Utama 

 

Ketika form utama ditampilkan, aplikasi  memperbaharui kolom masa 

kerja pada tiap tabel karyawan. 

Kemudian untuk mengakases fitur-fitur pada aplikasi ini user diharuskan 

untuk login terlebih dahulu. Form login tersedia pada menu file yang  

menampilkan tampilan seperti berikut ini. 

 

Gambar 5.7 Form Login dan notifikasi login berhasil 

 



64 

 

Tampilan form sebelah kanan menunjukkan bahwa user berhasil login. 

Tiap user yang ada memiliki user previlage tersendiri. 

Setelah itu aplikasi  menampilakan kembali form utama dan membuka 

semua fitur yang tersedia sesuai dengan user previlage  dari user yang login. User 

yang sedang aktif di tunjukkan pada nomor satu pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.8 Form Utama dan keterangan user 

 

 

 

5.4 Form Master 

Form master merupakan form dimana form tersebut digunakan sebagai 

penginputan data master seperti master guru tetap dan honorer, serta nonguru. 

Form master pada sistem informasi ini dijelaskan dan digambarakan di bawah ini. 
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5.4.1  Form Master Guru 

Di bawah ini merupakan tampilan dari form-form master guru yang ada 

pada menu Karyawan dan Pengguna pada form utama. Form-form ini berfungsi 

untuk mengolah data karyawan yang berstatus guru. Ketika guru ditambahakan, 

NIP  tergenerate secara otomatis dan unique. Kemudian golongan  tergenerate 

otomatis sesuai dengan grade karyawan yang  di tambahan.  

 

Gambar 5.9 Form Tambah Guru 
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Gambar 5.10 Form Edit Guru 

 

 

Gambar 5.11 Form Hapus Guru 
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5.4.2  Form Master Nonguru 

Berikut ini merupakan tampilan dari form-form master nonguru yang ada 

pada menu Karyawan dan Pengguna pada form utama. Form-form ini berfungsi 

untuk mengolah data karyawan yang berstatus nonguru. Ketika nonguru 

ditambahakan, NIP  tergenerate secara otomatis dan unique. Kemudian golongan  

tergenerate otomatis sesuai dengan grade karyawan yang  ditambahan. 

 

Gambar 5.12 Form Tambah Nonguru 
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Gambar 5.13 Form Edit Nonguru 

 

 

Gambar 5.14 Form Hapus Nonguru 

 

5.4.3  Master Pengguna 

Berikut ini merupakan tampilan dari form-form master pengguna yang 

ada pada menu Karyawan dan Pengguna pada form utama. Form-form ini 

berfungsi untuk mengolah data pengguna (user) yang berhak untuk menggunakan 
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aplikasi ini. User yang mendapatkan previlage untuk mengakses form ini adalah 

kepala sekolah dan admin saja. 

 

Gambar 5.15 Form Tambah Pengguna 

 

 

Gambar 5.16 Form Edit Pengguna 
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Gambar 5.17 Form Hapus Pengguna 

 

5.5 Form Transaksi 

Form transaksi merupakan form yang digunakan user untuk 

menginputkan data transaksi pada sistem informasi ini. Pada sistem informasi ini 

ada 3 transaksi utama yaitu Absensi, Penilaian, dan Penggajian. Untuk lebih 

jelasnya dibahas pada penjelasan di bawah ini. 

 

 

5.5.1  Transaksi Absensi 

Terdapat dua macam transaksi absensi pada aplikasi ini yaitu transaksi 

absensi guru dan transaksi absensi nonguru. Transaksi absensi juga terletak pada 

menu Karyawan dan Pengguna pada form utama. 

Pada transaksi absensi guru, user diminta untuk memasukkan rekap data 

absensi pada akhir bulan. Pertama pilih guru yang  di inputkan absesensinya 

dengan cara mengklik nomor pada kolom nomor (no) pada  tabel guru. Kemudian 
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inputkan absensinya, lalu klik tombol simpan. Id absensi  tergenerate secara 

otomatis dan unique. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.18 Form Absensi Guru 

 

Secara penggunaan, form transaksi absensi nonguru tidak ada perbedaan 

dari form absensi guru. Perbedaannya hanya ada pada prosedur perhitungan dan 

detilnya saja yang sudah dijelaskan pada bab 4. Berikut merupakan tampilan dari 

form transaksi absensi nonguru. 
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Gambar 5..19 Form Absensi Nonguru 

5.5.2  Transaksi Penilaian 

Transaksi penilaian berfungsi sebagai tolak ukur prestasi guru dalam hal 

pengabdian kepada SMK Nasional Mojokerto. Selain itu transaksi penilaian 

berfungsi sebagai tolak ukur perhitungan gaji penilaian guru yang berpengaruh 

pada gaji bersih tiap guru baik guru honorer maupun guru tetap pada tiap periode 

penggajian. 

Transaksi penilaian hanya ada pada karyawan yang berstatus guru, baik 

itu guru tetap maupun guru honorer. Transaksi ini terletak juga pada menu 

Karyawan dan Pengguna pada form utama. User yang mendapatkan previlage 

untuk mengakses form ini adalah kepala sekolah dan admin saja. 

Cara penggunaannya user bisa memilih guru yang  diinput nilainya 

dengan cara mengklik nomor pada kolom nomor (no) yang ada pada tabel guru. 

Lalu user dapat menginputkan penilaian dari guru yang sudah dipilih. Untuk 

menyimpan data penilaian guru, klik tombol simpan. Id Penilaian  tergenerate 

secara otomatis dan unique. 
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Terdapat 4 aspek penilaian pada tiap guru yang ada. 4 aspek tersebut 

yaitu kedisiplinan, skill, loyalitas, dan kejujuran. Semua aspek tersebut  diambil 

rata-ratanya yang  dimasukkan di dalam field total yang sudah tersedia. Nilai yang 

sudah didapat  mempengaruhi perhitungan gaji bersih pada karyawan baik guru 

tetap, maupun guru honorer pada tiap periode penggajian. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan gambar berikut ini. 
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Gambar 5.20 Form Penilaian 

 

5.5.3  Transaksi Penggajian Guru 

Terdapat tiga jenis penggajian guru pada aplikasi ini yaitu penggajian 

guru tetap,  penggajian guru honorer, dan penggajian nonguru. Detil tiap 

perhitungan gaji sudah dijelaskan pada bab 4. 

Untuk cara penggunaanya user hanya perlu memilih guru yang  dihitung 

gaji bersihnya dengan mengklik nomor pada kolom nomor (no) pada tabel guru. 

Lalu seluruh rincian perhitungan gaji bersih  di tampilkan pada form ini. Klik 

tombol simpan untuk menyimpan perhitungan gaji guru yang sudah pilih. Id 

Penggajian  tergenerate secara otomatis dan unique. Berikut merupakan tampilan 

dari kedua form transaksi penggajian guru. 
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Gambar 5.21 Form Penggajian Guru Tetap 

 

 

Gambar 5.22 Form Penggajian Guru Honorer 
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Namun apabila muncul peringatan seperti gambar di bawah ini ketika 

menekan tombol simpan, maka yang harus dilakukan user adalah memeriksa 

kembali apakah transaksi absensi dan penilaian guru yang dipilih sudah 

diinputkan untuk periode saat itu.  

 

Gambar 5.23 Notifikasi data absensi atau penilaian guru belum di inputkan 

 

 

Gambar 5.24 Notifikasi data absensi nonguru belum di inputkan 

 

5.6 Form Laporan 

Form laporan berfungsi sebagai penampil laporan yang dihasilkan oleh 

aplikasi ini. Pada aplikasi ini terdapat beberapa laporan yang menunjang aktivitas 

penggajian pada SMK Nasional Mojokerto. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

penjelasan dan gambar berikut. 
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5.6.1  Laporan Absensi 

Form ini menampilkan laporan absensi tiap karyawan beserta rincian 

absensinya. Laporan tersebut dapat di temukan pada menu laporan pada form 

utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 5.25 Laporan Absensi Guru 
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Gambar 5.26 Laporan Absensi Nonguru 
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5.6.2  Laporan Penggajian 

Laporan penggajian berisi seluruh rincian gaji bersih karyawan beserta 

jumlah pengeluaran penggajian pada periode yang sedang berlaku. Ada 3 macam 

laporan penggajian pada aplikasi ini yaitu laporan penggajian guru tetap, laporan 

penggajian guru honorer, dan laporan penggajian nonguru. Laporan ini dapat 

diakses melalui menu laporan pada form utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.27 Penggajian Guru Tetap 
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Gambar 5.28 Penggajian Guru Honorer 

 

 

Gambar 5.29 Penggajian Nonguru 
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5.6.3  Laporan Penilaian 

Laporan ini berisi tentang rincian penilaian karyawan yang berstatus 

guru. Disini disertakan juga total dari penilaian pada tiap guru, baik guru tetap 

maupun guru honorer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 5.30 Laporan Penilaian 

 

5.6.4  Laporan Penggunaan Aplikasi 

Laporan ini berisi tentang aktifitas penggunaan aplikasi ini yang berisi 

user yang login, waktu login, dan waktu logout. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 5.31 Penggunaan Aplikasi 

 

5.6.5  Slip Gaji 

Terdapat 3 jenis slip gaji yang dapat dicetak pada aplikasi ini. Slip gaji 

tersebut meliputi slip gaji guru tetap, slip gaji guru honorer, dan slip gaji nonguru. 

Pada tiap slip gaji terdapat kode slip gaji yang berisi tentang kepemilikan slip, 

periode slip, dan user yang bertanggung jawab atas diterbitkannya slip gaji 

tersebut. 

Cara mencetak slip gaji ini yaitu  pertama user harus memilih karyawan 

mana yang dicetak slip gajinya pada form cetak slip seperti pada gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 5.32 Form Cetak Slip Gaji 

 

Kemudian klik tombol cetak utuk mencetak slip gaji karyawan yang 

sudah dipilih tersebut. Lalu  muncul tampilan slip gaji pada layar komputer seperti 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.33 Slip Gaji Guru Tetap 
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Gambar 5.34 Slip Gaji Guru Honorer 

 

 

Gambar 5.35 Slip Gaji Nonguru 




