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Abstract
PT. Sawmill Jambi is one of the company which move at wood plantation sector that processing
employee salary still use microsoft excel and book. Because of that, occur problems like calculation
salary is so slow and less than accurate due to the existence of an employee who works, the occurrence of
no cheating in the recording the presence of employees and it difficult to obtain of data accuracy the
presence of an employee to committed acts of a fine employees as a result of the delay in salary process
employees take a long time in doing ' monthly salary report employees. Hence, this study aims to give
solution to the problem by offering information systemof employee salary use PHP programming
language and DBMS MySQL where writer do development system with the waterfall method and used
unified model language system like use case diagram , activity diagram , class diagrams and flowchart.
The new system produce outputs featuring employee data, allowance data, bonus data, attendance data in
structured and display reports required to ease PT. Sawmill Jambi in data processing
Keywords: System Information, Employee, Salary
Abstrak
PT. Sawmill Jambi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kayu yang dalam
pengolahan data penggajian menggunakan microsoft excel dan buku. Sehingga terjadi permasalahan yaitu
perhitungan gaji yang lambat dan kurang akurat dikarenakan banyaknya karyawan yang bekerja,
terjadinya kecurangan dalam pencatatan kehadiran karyawan dan sulit mendapatkan keakuratan data
kehadiran karyawan untuk melakukan tindak denda keterlambatan karyawan akibatnya proses
perhitungan penggajian karyawan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan rekap laporan gaji
bulanan karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang
terjadi dengan menawarkan sistem informasi penggajian karyawan menggunakan bahasa pemograman
PHP dan DBMS MySQL dimana penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall dan
menggunakan pendekatan model sistem unified model language menggunakan usecase diagram, activity
diagram, class diagram dan flowchart. Sistem baru menghasilkan output yang menampilkan data
karyawan, data tunjangan, data bonus, data absensi yang secara terstruktur dan menampilkan laporanlaporan yang diperlukan untuk memudahkan PT. Sawmill Jambi dalam pengolahan data.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Penggajian, Karyawan

1. Pendahuluan
Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dari masa ke masa telah menjadikan ilmu
komputer sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejalan dengan itulah meningkatnya
perkembangan ekonomi dalam segala bidang, maka sudah sewajarnya jika perusahaan dan instansi baik
milik pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan di setiap sektor. Dengan adanya peningkatan
tersebut perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang disebut dengan karyawan. Dengan adanya
penerapan teknologi informasi secara keseluruhan dalam berbagai hal khususnya hal pengolahan data gaji
karyawan akan menciptakan efisiensi kerja, dan semua kesalahan dalam pemberian informasi dan laporan
akan dapat diminimalkan / dikurangi.
Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya
sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau, dapat
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juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah
organisasi. Biasanya gaji yang diberikan kepada karyawan berbeda berdasarkan jabatan dan tingkat
golongan.
Pada pengelolaan penggajian sangat membutuhkan adanya sebuah sistem yang mampu menyatukan
seluruh komponen pendukung dari penggajian karyawan. Permasalahan ini sangat tidak efisien apabila
dalam proses pengolahannya masih menggunakan proses komputerisasi secara sederhana. Pentingnya
sistem informasi dalam penggajian bagi perusahaan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam
pencatatan dan perhitungan serta penyimpanan-penyimpanan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan dan program berbasis database ini diperlukan karena data-data pendukung penggajian
karyawan mempunyai hubungan satu sama lain dan untuk mencegah adanya redudansi data atau duplikasi
data.
PT. Sawmill Jambi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kayu yang
memiliki 43 karyawan dengan berbagai bagian dan jabatan sehingga dalam pengolahan data penggajian
karyawan terjadi berbagai permasalahan yaitu perhitungan dan pengelolaan gaji karyawan masih
menggunakan bantuan microsoft excel yang menyebabkan perhitungan gaji yang lambat dan kurang
akurat dikarenakan banyaknya karyawan yang bekerja, pencatatan data absensi karyawan masih
menggunakan lembaran absensi sehingga dapat menimbulkan kecurangan dalam pencatatan kehadiran
karyawan dan sulit mendapatkan keakuratan data kehadiran karyawan untuk melakukan tindak denda
keterlambatan karyawan akibatnya proses perhitungan penggajian karyawan membutuhkan waktu yang
lama dalam melakukan rekap laporan gaji bulanan karyawan.
Melihat permasalahan yang terjadi maka penulis mempunyai ide untuk membuat sistem informasi yang
diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pengolahan data penggajian karyawan
secara akurat dengan judul skripsi “Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada PT.
Sawmill Jambi”.
Agar dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah Penulis menetapkan ruang lingkup
penelitian meliputi :
1. Penelitian membahas mengenai sistem penggajian yang terdapat data karyawan, data jabatan, data
absensi, data gaji, data tunjangan, data bonus dan laporan-laporan yang dapat dicetak sesuai dengan
kebutuhannya.
2. Penelitian hanya membahas mengenai karyawan kantor yang terdiri dari karyawan tetap saja dan
sistem absensi akan diambil dari Login dan Logout pada sistem
3. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP dan DMBS MySQL
4. Permodelan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Languange) yang terdiri dari use case
diagram, activity diagram,dan class diagram.
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:
1. Menganalisis dan melihat kekurangan mengenai sistem penggajian yang terjadi pada PT. Sawmill
Jambi.
2. Merancang sistem informasi penggajian karyawan pada PT. Sawmill Jambi menggunakan bahasa
pemograman PHP dan DBMS MySQL.
Serta manfaat yang didapat dari penelitian, yaitu:
1. Mempunyai aplikasi yang dapat membantu kinerja sistem informasi penggajian sehingga menjadi
lebih akurat
2. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses penggajian karyawan.
3. Dapat memproses dan memberikan gaji karyawan tepat pada waktunya.
4. Menyajikan laporan penggajian karyawan yang dibutuhkan dengan cepat dan sesuai dengan periode
yang diingikan.
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2. Tinjauan Pustaka
2.1 Perancangan
Perancangan secara umum proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Perancangan merupakan
wujud visual yang dihasilkan dari bentuk-bentuk kreatif yang telah direncanakan. Langkah awal dalam
perancangan desain bermula dari hal-hal yang tidak teratur berupa gagasan atau ide-ide kemudian melalui
proses penggarapan dan pengelolaan akan menghasilkan hal-hal yang teratur, sehingga hal-hal yang
sudah teratur bisa memenuhi fungsi dan kegunaan secara baik. Dan terdapat berbagai pengertian
perancangan dari beberapa ahli, diantaranya : Perancangan adalah sebuah proses mendefinisikan sesuatu
yang dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta melibatkan deskripsi mengenai
arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya
[5]. Perancangan adalah upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan akan
spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan dari segi performansi maupun
penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat [2].
2.2 Sistem Informasi
Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building block), yang
terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali.
Sebagai suatu sistem, keenam blok bangunan tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan
yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Dan berikut ini merupakan penjelesanan
mengenai sistem informasi, yaitu : Sistem informasi (information system) merupakan suatu kumpulan
dari komponen-komponen dalam suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses
penciptaan dan pengaliran informasi [3]. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi
yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporanlaporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [2].
2.3 Database
Database dibentuk dari kumpulan file. File merupakan kumpulan dari item data yang diatur dalam satu
record dimana item-item data tersebut dimanipulasi untuk memproses. File dapat juga diartikan sebagai
kumpulan record-record yang sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama
namun berbeda-beda nilai data valuenya. Ada berberapa definisi database atau basis data dari para pakar
namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Basis data adalah media untuk menyimpan data agar
dapat diakses dengan mudah dan cepat [6]. Database atau sering disebut dengan basis data adalah
sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik dan merupakan sumber informasi
yang dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer [4].
2.4 PHP
PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang
dinamis. Maksud dari server-side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan
sepenuhnya akan dijalankan diserver tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini
merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembangun
halaman web. Dan ada pula beberapa pengertian menurut para ahli antara lain : PHP (PHP Hypertext
Prepocessor) adalah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai
pengolahan data pada sebuah server [4]. PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext
Prepocessor merupakan suatu bahasa pemograman yang difungsikan untuk membangun suatu website
dinamis [1].
3.
Metodologi
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (frame
work) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Pada tahap ini penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Sawmill Jambi dan mencari
solusi yang diperlukan dengan perancangan sistem informasi penggajian.
2. Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan pencarian literature-literatur yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan
internet mengenai perancangan sistem, sistem informasi, penggajian, database, use case diagram,
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activity diagram, class diagram, flowchart, HTML, PHP, MySQL, dreamweaver CS 5, dan XAMPP
untuk melengkapi pembendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki landasan dan keilmuan
yang baik dan sesuai.
Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dengan
pemilik dari PT. Sawmill Jambi dan observasi ke tempat untuk mengetahui proses yang terjadi
mengenai pengolahan data penyewaan yang sedang berjalan serta melakukan analisis dokumen
untuk mencari data-data yang relevan dengan penulis.
Desain Sistem
Pada tahap ini peneliti mendesain sistem untuk memecahkan masalah yang terjadi pada CV. Mitra
Abadi Sejahtera Jambi dengan membuat desain sistem yang baru, antara lain use case diagram,
activity diagram, class diagram, perancangan input, perancangan output, stuktur data dan flowchart.
Pengembangan Sistem
Pada tahap ini, penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall, karena metode
tersebut pengaplikasiannya lebih sistematis dan lebih efektif dalam pembuatan sistem informasi.
Pembuatan Laporan
Pada tahap ini penulis membuat laporan dari tugas akhir yang berjudul “Perancangan Sistem
Informasi Penggajian Karyawan Pada PT. Sawmill Jambi”. Pembutan laporan ini membuat
rancangan sistem seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, perancangan input dan
output, dan perancangan struktur data serta membuat aplikasi menggunakan bahasa pemograman
PHP dan DMBS MySQL.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu :
1. Wawancara (Interview)
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti secara tatap muka antara peneliti dengan
responden untuk mendapatkan suatu informasi secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh
keterangan - keterangan yang akurat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran
fakta mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah yang di angkat. Peneliti melakukan
wawancara pada kepala keuangan dari PT. Sawmill Jambi.
2. Pengamatan Langsung (Observation)
Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap sistem penggajian yang sedang berjalan sehingga
penulis dapat memahami proses yang terjadi sekarang pada PT. Sawmill Jambi
3. Analisis Dokumen
Penulis melakukan analisis dari dokumen-dokumen yang ada pada PT. Sawmill Jambi, seperti
laporan karyawan dan slip gaji karyawan dan penulis mendapatkan bahwa sistem yang sedang
berjalan telah menggunakan bantuan microsoft excel
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Sistem
PT. Sawmill Jambi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kayu dengan memiliki
jumlah karyawan 43 orang dalam menjalankan kegiatan sehari - harinya. Perusahaan ini dalam kegiatan
sehari-harinya masih menggunakan cara manual, antara lain :
1. Pendataan Karyawan
Dalam pendataan karyawan, perusahaan mencatat data karyawan ke dalam agenda dan data
karyawan didapat saat karyawan melakukan lamaran kerja.
2. Daftar Hadir (Absensi)
Proses absen masih menggunakan absensi kertas dimana setiap karyawan masuk kerja maupun yang
akan pulang kerja diharuskan mendatangani absensi tersebut dengan mengisi jam masuk dan jam
pulang serta menandatanganinya, absensi itu kemudian akan diperiksa dan diserahkan kepada admin.
Perusahaan menetapkan peraturan denda dimana jika karyawan tersebut terlambat masuk kerja gaji
dipotong Rp. 5.000,- sedangkan jika tidak masuk tanpa keterangan akan dipotong Rp. 10.000,3. Penggajian
Perusahaan melakukan penggajian setiap satu bulan sekali dimana bagian kasir harus menghitung
jumlah gaji karyawan yang didapat dari gaji pokok, tunjangan, bonus dan denda dan kemudian
diinputkan kedalam slip gaji yang dibuat menggunakan microsoft excel dimana saat penggajian
diprint satu per satu untuk tanda terima gaji karyawan.
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Setelah peneliti melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan maka ditemukan beberapa
kelemahan-kelemahan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di PT. Sawmill Jambi diantaranya yaitu:
1. Pengolahan data yang masih dilakukan secara manual seperti data karyawan, data absensi, dan data
penggajian menyebabkan terjadi kesalahan dan manager harus melakukan pengecekan ulang.
2. Absensi yang dilakukan perusahaan dapat dimanipulasi sehingga data yang diperoleh tidak mewakili
data yang sesungguhnya.
3. Pembuatan slip gaji dengan microsoft excel dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan gaji
maupun pengetikan, karena gaji harus dihitung dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
lain yang diterima serta dikurangi denda terlambat atau ketidakhadiran serta pembuatan laporan gaji
secara manual yang menyebabkan lamanya penyampaian laporan yang diperlukan.
Untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis merancang solusi pemecahan
masalah berupa sistem informasi penggajian yang memiliki keunggulan sebagai berikut :
1. Merancang sebuah sistem informasi penggajian sebagai media pengolahan gaji karyawan pada PT.
Sawmill Jambi, agar data karyawan, data absensi, data penggajian dapat teroganisasi secara cepat dan
tepat sehingga dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dari sistem yang lama.
2. Sistem penggajian yang dirancang secara terkomputerisasi akan mempermudah dalam penghitungan
gaji yang didapat oleh karyawan dan melakukan rekap data absensi karyawan baik untuk denda
keterlambatan dan ketidakhadiran sehingga gaji didapat secara otomatis dari komputer.
3. Merancang sistem yang dapat melihat dan mencetak slip gaji dan laporan sesuai dengan
kebutuhannya seperti laporan data karyawan, laporan data bonus, laporan data tunjangan dan laporan
gaji karyawan.
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem
Pada penelitian ini penulis merancang use case diagram yang dibuat untuk menggambarkan sistem yang
baru yang dirancang untuk memberikan solusi yang dibutuhkan. Use case diagram memiliki 2 orang
aktor yaitu karyawan dan admin. Setiap aktor memiliki use case masing-masing. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 1.
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SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN
PADA PT. SAWMILL JAMBI
melakukan absensi

melihat informasi
gaji

Karyawan

melihat informasi
absensi

<< include >>
<< include >>

mengelola data
jabatan
mengelola data
karyawan

<< include >>
<< include >>
<< include >>

mengelola data
tunjangan

<< include >>

Login

<< include >>
<< extend >>
mengelola data
bonus karyawan

<< include >>
<< include >>
Logout

Admin

<< include >>
mengelola data
surat keterangan

<< include >>
<< include >>

mengelola data detail
tunjangan karyawan

mengelola data
detail bonus karyawan

mengelola data gaji

melihat dan
mencetak laporan

Gambar 1 Use Case Diagram
Untuk analisis kebutuhan data, penulis membuat class diagram yang terdiri dari 11 kelas, yang terdiri dari
karyawan, admin, jabatan, absensi, tunjangan, detail tunjangan, bonus, detail bonus, surat keterangan, gaji
dan laporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.
.
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Gaji
+kdgaji
+nik
+bulan
+tahun
+kdjabatan
+gajipokok
+totaltunjangan
+totalbonus
+denda
+tambah()
+tampilkan()
+cetak()

1

memiliki

*

*

memiliki

1

memiliki
1

melihat
Absensi

Karyawan
1
+nik
+namakaryawan
+password
+tgllahir
+jeniskelamin
+telp
+email
+alamat
+pendidikan
+kdjabatan
+status
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

jabatan
+kdjabatan
+namajabatan
+gajipokok
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

*

Detail Tunjangan
+kdtrtunjangan
+kdgaji
+kdtunjangan
+tambah()
+hapus()
+tampilkan()

memiliki
1

*

*

1

memiliki

mengelola

1

melihat

*

mengelola*

Detail Bonus

*

*

Tunjangan

memiliki

1

+kdtunjangan
+namatunjangan
+jumlahtunjangan
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

1

1

*

mengelola

1

*

Surat Keterangan

*
*

+kdabsensi
+nik
+tglabsensi
+hari
+jammasuk
+jampulang
+status
+tambah()
+tampilkan()

+kdtrbonus
+kdgaji
+kdbonus karyawan
+tambah()
+hapus()
+tampilkan()

+kdsurat
+nik
+tglsurat
+lama
+status
+keterangan
+file
+tambah()
+hapus()
+tampilkan()

*
*

Admin
+nik
+password
+login()
+logout()

mengelola
1

mengelola
1
1

mengelola
*

1
1

Bonus
+kdbonuskaryawan
+namabonus
+jumlahbonus
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

memiliki
1

mengelola

1
Laporan

*

*

mengelola

mencetak

Lap. Jabatan

Lap. Karyawan

+cetak()

+cetak()

Lap. Tunjangan
+cetak()

Lap.Bonus
+cetak()

Lap. Gaji
+cetak()

Lap. Absensi

Lap. Surat keterangan

+cetak()

+cetak()

Gambar 2 Class Diagram
4.3 Implementasi Sistem
Implementasi program adalah kegiatan perancangan yang diterjemahkan menjadi suatu program yang
dapat dioperasikan. Pada kegiatan ini pengkodean program dengan menggunakan bahasa pemograman
PHP, database MySQL, dan software Dreamweaver CS 5, XAMPP dan browser (firefox, chrome, dll).
Adapun hasil dari implementasi sistem informasi penggajian karyawan pada PT. Sawmill Jambi dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Halaman Form Login
Halaman form login merupakan halaman yang digunakan oleh karyawan ataupun admin dalam
masuk ke halaman utama dan digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan absensi karyawan
dengan mengisi nomor induk karyawan dan password.
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Gambar 3 Form Login
2.

Halaman Tambah Jabatan
Halaman tambah jabatan merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data jabatan baru ke
dalam sistem dengan mengisi nama jabatan dan gaji pokok dengan benar.

Gambar 4 Tambah Jabatan
3.

Halaman Tambah Karyawan
Halaman tambah karyawan merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data karyawan
baru ke dalam sistem dengan mengisi nama karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, email,
alamat, jabatan, status sekarang dan status dengan benar.

Gambar 5 Tambah Karyawan
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Halaman Tambah Tunjangan
Halaman tambah tunjangan merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data tunjangan
baru ke dalam sistem dengan mengisi nama tunjangan dan jumlah dengan benar.

Gambar 6 Tambah Tunjangan
5.

Halaman Tambah Bonus
Halaman tambah bonus merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data bonus karyawan
ke dalam sistem dengan nama bonus dan jumlah bonus dengan benar.

Gambar 7 Tambah Bonus Karyawan
6.

Halaman Tambah Surat Keterangan
Halaman tambah surat keterangan merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data surat
keterangan karyawan ke dalam sistem dengan mengisi nama karyawan, lama (hari), status,
keterangan, dan file surat dengan benar.

Gambar 8 Tambah Surat Keterangan
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Halaman Mengelola Gaji
Halaman mengelola gaji merupakan halaman yang menampikan infomasi mengenai detial gaji
karyawan untuk setiap bulannya dan dapat digunakan juga untuk mengelola data transaksi tunjangan
dan bonus serta memproses gaji karyawan.

Gambar 9 Mengelola Gaji
8.

Halaman Laporan Jabatan
Halaman laporan jabatan menampilkan informasi mengenai data jabatan yang ada di dalam
perusahaan dengan menampilkan nama dan gaji pokok dari jabatan dan terdapat tombol untuk
mencetak laporan.

Gambar 10 Laporan Jabatan
9.

Halaman Laporan Karyawan
Halaman laporan karyawan menampilkan informasi mengenai data karyawan yang ada di dalam
perusahaan dengan menampilkan NIK, nama karyawan, tgl lahir, jenis kelamin, telepon, email,
jabatan, status, pendidikan dan terdapat tombol untuk mencetak laporan.
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Gambar 11 Laporan Karyawan
10. Halaman Laporan Tunjangan
Halaman laporan tunjangan menampilkan informasi mengenai data tujangan yang ada di dalam
perusahaan dengan menampilkan nama jabatan, nama tunjangan, jumlah tunjangan dan terdapat
tombol untuk mencetak laporan.

5
Gambar 12 Laporan Tunjangan
11. Halaman Laporan Rekap Gaji
Halaman laporan rekap gaji menampilkan rekapan data gaji akhir karyawan dengan gaji pokok yang
ditambah bonus, tunjangan dan dikurangi dengan denda yang dicetak setiap bulannya.
.

Gambar 13 Laporan Rekap Gaji
12. Halaman Slip Gaji Karyawan
Halaman slip gaji karyawan menampilkan informasi gaji yang diterima karyawan setiap bulannya
yang terdapat gaji pokok, cuti / ijin, sakit, denda, tunjangan, bonus, dan total gaji.
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Gambar 514 Slip Gaji Karyawan
13. Halaman Laporan Absensi Karyawan
Halaman laporan absensi karyawan menampilkan informasi mengenai data karyawan yang terdapat
tanggal absensi, hari, jam masuk, dan status.

Gambar 15 Laporan Absensi Karyawan
14. Halaman Laporan Surat Keterangan
Halaman laporan surat keterangan menampilkan informasi mengenai dari surat keterangan yang
diberikan karyawan kepada perusahaan yang terdapat tanggal, nama karyawan, lama, status, dan
keterangan.

Gambar 16 Laporan Surat Keterangan
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5. Kesimpulan
5.1 Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisis untuk perancangan sistem informasi penggajian karyawan pada
PT. Sawmill Jambi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil analisis sistem yang sedang berjalan pada PT. Sawmill Jambi dalam penggajian karyawan masih
menggunakan menggunakan bantuan microsoft excel yang menyebabkan perhitungan gaji yang
lambat dan kurang akurat dikarenakan banyaknya karyawan yang bekerja, terjadinya kecurangan
dalam pencatatan kehadiran karyawan dan sulit mendapatkan keakuratan data kehadiran karyawan
untuk melakukan tindak denda keterlambatan karyawan akibatnya proses perhitungan penggajian
karyawan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan rekap laporan gaji bulanan karyawan.
2. Dengan adanya sistem informasi penggajian karyawan pada PT. Sawmill Jambi menggunakan bahasa
pemograman PHP dan database MySQL yang bertujuan untuk membantu PT. Sawmill dalam
pengolahan data penggajian yang terdiri dari data karyawan, data tunjangan, data bonus, data absensi,
data surat keterangan sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang dapat direkapitulasi secara
otomatis khususnya untuk laporan karyawan, laporan absensi dan laporan gaji karyawan yang dapat
dicetak sesuai dengan kebutuhannya.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap perancangan sistem informasi penggajian karyawan pada PT.
Sawmill Jambi, maka penulis mencoba memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :
1. Perlunya dilakukan pelatihan lebih lanjut untuk admin yang akan melakukan pengolahan data karena
hasil dari pengolahan akan mempengaruhi informasi yang akan ditampilkan dan juga dapat terjadi
kesalahan dalam penggunaan sistem
2. Untuk pengembangan lebih lanjutnya lebih baik sistem memiliki fitur untuk membuat laporan dalam
bentuk grafik sehingga memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi biaya gaji yang dikeluarkan dan
pengaturan keamanan jaringan pada sistem.
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