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ABSTRAK 

Perkembangnan teknologi yang semakin berkembang sangat 

mempengaruhi persaingan dalam suatu perusahaan. Untuk dapat mengatasi 

masalah yang ditimbulkan dengan adanya sistem secara manual, beberapa 

perusahaan beralih menggunakan sistem berbasis komputerisasi. Sistem 

informasi klasifikasi pegawai merupakan salah satu sistem informasi yang 

digunakan dalam menangani kepegawaian. Dimana nantinya sistem ini 

terdapat sub-sub sistem yang membahas mengenai penggajian pegawai. 

Mulai dari sistem pengabsenan yang menggunakan komputerisasi, sistem 

penggajian, klasifikasi terhadap data pegawai yang dapat menentukan 

penggolongan terhadap karyawan tersebut. 

Sistem informasi klasifikasi karyawan ini nantinya dibangun 

menggunakan webbase, dimana dalam sistem ini dilakukan pengabsenan 

pada titik tertentu yang telah di tentukan oleh perusahaan atau instansi 

pemerintah sebelumnya. Pada sistem penggajian karyawan akan dilakukan 

klasifikasi penggolongan karyawan. Penggolongan karyawan dilakukan 

dengan tujuan penepatan pemberian imbalan kepada karyawan pada 

perusahaan tersebut. Dimana klasifikasi golongan ini nantinya 

menggunakan metode decision tree untuk membantu dalam pemberian 

imbalan yang tepat kepada karyawan. Dengan adanya sistem informasi ini, 

penulis mengharapkan dapat membantu HRD dalam menentukan 

penerimaan karyawan dan pemberian imbalan gaji terhadap karyawan. 
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ABSTRACT 

The great development of technology affects the competition within 

an enterprise. In order to overcome the problem posed by the manual 

system, some companies switch to use computerized system. The employee 

classification information system is one of the information system used in 

handling the employment. Where later, it contains sub-systems that 

discusses the staffing payroll. It starts from attendance checklist by using 

computerized system , payroll system, classification of employee data to 

determine the classification of employee.  

Web Based will be used to build the employee classification 

information system., which in this system, the attendance checklist is 

conducted at a certain point that previously has been determined by the 

company or government agency. There will be employee classification in 

the employee payroll system. Classification of employee is done in order to 

reward the employee appropriately.  This classification will use Decision 

Tree Method. With this information system, the writer expects to help HRD 

in determining recruitment and the transfer of salary to the employee. 

 

Keyword : employee payroll information system, classification of employee, 

decision tree method 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi semakin 

merambah pada berbagai sisi kehidupan. Sistem informasi adalah salah satu 

bidang dalam teknologi informasi yang berkembang pesat. Perkembangan tersebut 

dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang 

pendidikan, dalam hal ini khususnya system informasi penggajian berdasarkan 

penggolongan pegawai dalam suatu perusahaan.  

Diharapkan sistem informasi penggajian berdasarkan golongan pegawai 

ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan klasifikasi terhadap pemberian 

imbalan di perusahaan tersebut. Dimana dalam sistem informasi penggajian 

berdasarkan penggolongan karyawan juga mempertimbangkan pengabsenan 

pegawai, perhitungan total gaji, dan penggolongan pegawai guna sebagai bahan 

pertimbangan dalam penempatan karyawan. (Simarmata, 2010) 

Dalam sistem informasi penggajian berdasarkan penggolongan pegawai 

merupakan sistem yang dibangun berbasis web, dimana penulis 

mempertimbangkan pengabsenan tidak hanya dilakukan pada satu tempat 

melainkan di beberapa tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. 

Hal yang digunakan dalam melakukan klasifikasi penggolongan karyawan ada 

beberapa hal, seperti keahlian atau skill, dan tingkat kedisiplinan pegawai, 

pendidikan terakhir, lama bekerja, status. 

Kelebihan dari sistem informasi penggajian ini adalah dapat melakukan 

perhitungan gaji secara cepat dan efisian, selain itu juga dapat melakukan rekap 

pembukuan dari gaji karyawan secara cepat dan sewaktu-waktu dan dapat 

melakukan klasifikasi penggolongan karyawan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penempatan karyawan dan pemberian imbalan kepada karyawan. 
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Dimana untuk menghindari terjadinya kecurangan yang kadang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan, sangat diperlukan adanya sistem 

informasi perhitungan gaji karyawan. Dengan adanya sistem informasi 

penggajian ini diharapkan dapat membantu mengefisienkan waktu untuk 

admin dalam melakukan pembukuan perbulannya maupun laporan harian 

apabila sewaktu-waktu diminta oleh manager perusahaan tersebut.  

Sistem penggajian yang dirancang berbasiskan web based, karyawan 

yang telah melakukan absensi, dapat melihat secara otomatis tanggal 

penggajian, yang sudah pasti gaji ditransfer ke rekening karyawan yang 

telah didaftarkan pada perusahaan pada tanggal tersebut. Selain itu 

karyawan juga diberikan pemberitahuan langsung lewat email karyawan, 

bahwa gaji bulan tertentu telah di transfer atau telah masuk dalam rekening 

masing-masing karyawan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat dari beberapa 

kendala yang dihadapi oleh perusahaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi klasifikasi pegawai pada 

perusahaan? 

2. Bagaimana sistem dapat memberikan laporan data absensi dan data 

gaji karyawan secara berkala? 

3. Bagaimana menghitung gaji otomatis setiap karyawan berdasarkan 

golongan, jabatan, lama kerja diperusahaan, jam kerja dan 

banyaknya tunjangan? 

4. Bagaimana sistem dapat memberikan klasifikasi secara baik guna 

mempermudah dalam penempatan jabatan karyawan dan pemberian 

imbalan? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diberikan 

batasan masalah dari sistem yang akan dirancang, sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya dapat melakukan perhitungan gaji karyawan 

berdasarkan lama jam kerja karyawan, golongan, jabatan, dan akan 
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melakukan pemotongan gaji secara otomatis jika terjadi 

keterlambatan dan pembolosan oleh pegawai. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan oleh lembaga pemerintah Kantor Desa 

Adat Senganan, tidak terdapat pengaruh terhadap pihak lain maupun 

perusahaan lainnya. 

3. Sistem ini hanya memiliki hak akses antara user sebagai pengguna 

dan admin sebagai pengelola aplikasi sistem penggajian yang 

dirancang. 

4. Tidak membahas kecurangan terhadap penitipan absensi yang 

dimiliki oleh karyawan pada perusahaan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian, perancangan, dan pembuatan 

aplikasi sistem penggajian dalam menunjang skripsi, sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi sistem informasi klasifikasi karyawan, 

penggajian dan absensi berbasis Web based pada suatu perusahaan. 

2. Menyusun suatu sistem absensi yang berbasis computer secara 

sistematis, terarah terstruktur dan lengkap, sedemikian rupa sehingga 

menyerupai keadaan sistem sebenarnya atau keadaan dalam dunia 

nyata dalam suatu perusahaan. 

3. Memberikan suatu solusi dengan merancang dan memberikan suatu 

laporan dari hasil implementasi dari sistem informasi penggajian, 

yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai penunjang 

pendataan kehadiran dan dapat melakukan perhitungan gaji 

karyawan yang ada pada perusahaan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam perancangan 

sistem penggajian karyawan, sebagai berikut: 

1. Agar dapat melakukan simulasi terhadap sistem penggajian 

menggunakan komputerisasi dengan baik, guna tercapainya 

keinginan dari user pada Kantor Desa Senganan. 

2. Agar mampu merancang sistem informasi penggajian karyawan 

sesuai dengan keadaan dunia nyata dan diaplikasikan pada dunia 
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teknologi informasi, agar lebih mudah melakukan pengecekan gaji 

maupun pembuatan laporan. 

3. Agar mampu melakukan pendataan karyawan secara cepat dan tepat 

dengan adanya sistem informasi penggajian karyawan, nantinya juga 

dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penggajian suatu 

perusahaan. 

4. Agar mampu melakukan penentuan jabatan karyawan secara 

otomatis melalui sistem klasifikasi karyawan pada Kantor Desa 

Senganan. 

5. Agar mampu melakukan penggolongan karyawan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemberian imbalan yang nantinya diharapkan 

dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan untuk 

mempertahankan karyawan tersebut atau tidak. 

1.6. Metodelogi Penelitian 

Dalam merancang dan membangun sistem informasi penggajian ini, 

metodelogi penelitian yang digunakan berdasarkan langkah-langkah 

pengembangan dalam model proses pengembangan sistem. 

1.6.1. Analisis Kebutuhan 

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan tugas akhir 

ini, sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data dan informasi secara langsung debngan 

narasumber yang terkait. 

b. Studi Literatur 

Mengumpulkan data dan informasi dari sumber bacaan, seperti buku, 

jurnal, paper dan bacaan yang terkait dengan perancangan tugas 

akhir. 

c. Observasi 

Mengamati dan terjun langsung ke dalam proses kerja yang 

dilakukan di dalam lingkungan perusahaan untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang objek yang diamati. 
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Pada identifikasi masalah ini akan dibahas mengenai kekurangan 

yang ada pada sistem di dunia nyata, yang mana nantinya sistem pada 

dunia nyata tersebut dapat dijadikan sistem komputerisasi sehingga 

dapat terciptanya sistem informasi penggajian yang efektif dan efisien.  

Kebutuhan yang ada pada keadaan sebenarnya nantinya dapat 

dijadikan sistem pada penelitin disini, seperti sistem dapat melakukan 

perhitungan total gaji secara otomatis, sistem dapat membuat report 

penggajian secra berkala, sistem dapat melakukan pemberitahuan 

tanggal penggajian yang pasti, sistem dapat melakukan pemberitahuan  

transfer gaji telah dilakukan melalui email karyawan maupun melalui 

profil yang ada pada sistem penggajian. Dengan adanya sistem ini juga 

nantinya diharapkan dapat melakukan penggolongan karyawan 

berdasarkan kedisiplinan, status, lama bekerja, skill, pendidikan terakhir 

karyawan. 

1.6.2. Desain Sistem 

Desain penelitian merupakan tahapan perancangan sistem yang 

memusatkan pada sistem penggajian karyawan berdasarkan 

penggolongan karyawan. Dimana sistem dibangun berdasarkan 

kebutuhan karyawan agar sesuai dengan keadaan pada dunia nyata. 

Sistem ini dirancang menggunakan web based dengan tujuan dapat 

dilakukan pengabsenan karyawan pada titik tertentu. Dimana sistem 

nantinya diharapkan dapat menampilkan kebutuhan karyawan. Sehingga 

tercipta suatu sistem yang sesuai dengan keadaan pada dunia nyata. 

Dalam paper ini peneliti akan menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak sistem yaitu model proses incremental 

model. Dimana model proses ini merupakan model proses gabungan dari 

model waterfall, dimana dalam proses tahapan tersebut dilakukan secara 

berulang. (Proboyekti, 2011) 

1.6.3. Implementasi Sistem 

Perancangan sistem disini digunakan perancangan sistem secara 

structural dimana sistem yang dibangun menggunakan aliran diagram 

berupa context diagram, dfd, dan erd. (Kurniata, 2006) 
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Context diagram yang dihasilkan dari sistem merupakan context 

diagram berdasarkan analisa kebutuhan user yang nantinya digunakan 

dalam perancangan sistem.  

Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang dihasilkan 

dari analisa kebutuhan sistem. Dimana untuk data flow diagram yang 

diperoleh dari analisa sistem hanya menghasilkan diagram level 0. Dari 

digram ini juga telah dilakukan beberapa normalisasi tabel yang akan 

diterapkan dalam perancangan sistem.  

Entity Relationalship Diagram merupakan diagram yang 

dihasilkan melalui analisa kebutuhan sistem berdasarkan keadaan nyata 

yang ada. Tabel ER-Diagram ini menggambarkan alur sistem yang 

nantinya digunakan dalam pembuatan database system. (Boggs, 2002) 

Konseptual diagram merupakan gambaran diagram yang 

mengacu pada database sistem. (Rahimi, 2010)  

1.6.4. Pengujian Sistem 

Pada tahapan akhir ini penulis melakukan perubahan-perubahan 

atau penambahan yang sesuai dengan permintaan user, namun dalam 

tahapan ini development tidak boleh meninggalkan sistem yang telah 

ada sebelumnya, agar user tidak mengalami kebingungan. (Everett, 

2007)Metode yang digunakan dalam tahapan ini yakni: 

1. Pengujian White Box 

Pengujian dilakukan dengan memeriksa source code dari sistem 

yang dibuat, dalam sistem terdapat baris-baris kode program yang 

beragam, baris kode yang berfungsi dalam proses eksekusi basis data. 
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Tabel 1. 1 Skema Pengujian White Box Testing 

No. Baris Kode Hasil Eksekusi Hasil Seharusnya Keterangan 

1.     

2.     

3.     

…:     

Dst.     

Jumlah Benar:  

Presentase: Jumlah Salah: 

 

2. Pengujian Black Box  

 Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang 

dibangun telah berfungsi sebagaiman mestinya (sesuai dengan 

kebutuhan pengguna). Pembuatan tabel uji terdapat daftar fungsi atau 

proses yang akan diuji disertai nilai input dan ouputnya. 

Tabel 1. 2 Skema Pengujian Black Box Testing 

No. Proses Input Output Output Seharusnya Keterangan 

1.      

2.      

3.      

…:      

Dst.      

Jumlah benar:  

Presentase: 
Jumlah salah: 

 

3. Pengujian Kinerja (Performance Testing) 

Pengujian kinerja dilakukan untuk mengukur sebarapa tahan 

sistem mengerjakan tugas yang diberikan, bisanya hal ini terlihat dari 

waktu proses yang dilakukan oleh sistem. Jika waktu proses cepat maka 

proses tersebut masih dapat dilakukan dengan baik sedangkan jika 
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tergolong lama maka proses yang dikerjakan sangat besar. Jika hal ini 

dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan sistem akan mengalami 

semacam crash suatu saat nanti. 

Tabel 1. 3 Skema Pengujian Kinerja Sistem 

No. Proses Jumlah Data Waktu Proses (Detik) Waktu 

Diharapkan 

(Detik) 

1.     

2.     

3.     

…:     

Dst.     

 

4. Pengujian Stressed Testing 

Pengujian Stress testing merupakan salah satu pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan 

transaksi selama periode waktu puncak proses. Kelas stress test terdiri 

dari 2 (dua) tipe pengujian, yaitu load test dan durability test. Suatu hal 

yang mungkin untuk melakukan pengujian-pengujian tersebut setelah 

penyelesaian sistem software. Durability test dapat dilakukan hanya 

setelah firmware atau sistem informasi software diinstal dan siap untuk 

diuji. 

Stress test : Load test 

Load test berkaitan dengan functional performance system 

dibawah beban maksimal operasional, yaitu maksimal transaksi per 

menit, hits permenit ke tempat internet dan sebagainya. Load test, yang  

biasanya dilakukan untuk beban yang lebih tinggi dari yang 

diindikasikan. Spesifikasi persyaratan merupakan hal yang penting 

untuk sistem software yang rencananya akan dilayani secara simultan 

oleh sejumlah pengguna. Pada sebagaian besar kerja sistem software, 

beban maksimal menggambarkan gabungan beberapa tipe transaksi. 

Stress test : Durability test 
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Durability test dilakukan pada kondisi operasi fisik seperti 

temperature yang tinggi, kelembaban, mengendara dengan kecepatan 

tinggi pada jalan di pedesaan, sebagai detail persyaratan spesifikasi 

durabilitas. Jadi, durability test ini dibutuhkan untuk real-time firmware 

yang diintegrasikan ke dalam sistem seperti sistem senjata, kendaraan 

transport jarak jauh, dan keperluan meteorology. Isu ketahanan pada 

firmware terdiri dari respon firmware terhadap efek cuaca seperti 

temperature panas atau dingin yang ekstrem, debu, kegagalan operasi 

ekstrem karena kegagalan listrik secara tiba-tiba, loncatan arus listrik, 

putusnya komunikasi tiba-tiba dan sebagainya. Durability test software 

sistem operasi berfokus pada kegagalan operasi akibat kegagalan listrik, 

loncatan arus listrik dan putusnya komunikasi secara tiba-tiba. 

1.6.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Tabel 1. 4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sistem 

No 

 

Jenis Kegiatan Bulan 

I II III IV 

1 Pengumpulan kendala sesuai 

dengan sistem yang ada dalam 

keadaan nyata yang masih 

dilakukan secara manual 

    

2 Persiapan dan perancangan 

sistem sesuai kebutuhan 

perusahaan 

    

3 Penelitian dan pengujian alat 

pada perusahaan 

    

4 Pengolahan dan analisa data 

yang telah dilakukan penelitian 

    

5 Penyusunan Laporan     

 


