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ABSTRAK 

Sistem Informasi sebagai bagian teknologi informasi merupakan satu hal 

yang sangat penting. Dengan adanya sistem informasi, suatu instansi atau 

perusahaan dapat menyampaikan informasi yang diinginkan kepada konsumen 

atau obyek sasaran secara tepat dan akurat. Sistem informasi yang berkembang 

saat ini demikian beragam dari sistem informasi berbasis visual dengan dukungan 

database terkini. Dalam upaya menigkatkan efesiensi dan efektifitas merupakan 

sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pelaku sistem, untuk mewujudkan suatu 

sistem pengolahan data pegawai dan penggajian yang cepat dan valid sesuai yang 

diharapkan perlu faktor penunjang, dalam hal ini keberadaan komputer sangat 

diharapkan.  

Pada UD H.ALI MAKKI sistem yang berjalan saat ini khususnya pada 

sistem data pegawai dan perhitungan gaji pegawai tidak terkomputerisasi atau 

manual, sehinggga menimbulkan kesulitan bagi para pegawainya dalam hal 

pencatatan, pembacaan, update, dan pencarian data serta perhitungan gaji yang 

disebabkan karena banyaknya jumlah data pegawai yang ada, maka penulis 

berupaya untuk merubah pendataan pegawai dan penggajian yang secara manual 

tersebut ke suatu sistem informasi baru berbasis komputer dengan menggunakan 

PHP dan MySql sebagai databasenya. 

 Sistem informasi baru tersebut tidak hanya mencangkup data pegawai 

saja, melainkan ada perhitungan gaji pegawai. Upaya penulis dan UD H.ALI 

MAKKI tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah yang 

ditemukan selama Tugas Akhir ini serta dapat meningkatkan sumber daya 

manusia dan sumber daya komputer yang ada. 

 

 

Keyword :  Sistem Informasi, PHP, My SQL, UD.H.ALI MAKKI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan teknologi yang menyajikan informasi berkembang 

sangat pesat. Hal ini ditunjukkan oleh media-media elektronik yang serba digital. 

Sektor informasi memegang peranan penting bagi masyarakat umum dalam 

kehidupan sehari-hari. Teknologi komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang, 

salah satunya pada bidang sistem informasi (Information System) merupakan 

komputerisasi yang bekerja karena interaksi dengan maksud tertentu  antara manusia 

dan computer, sehingga dengan adanya teknologi computer diharapkan akan 

mempermudah suatu pekerjaan dan dapat menyajikan informasi dengan cepat dan 

lebih akurat.  

Tersedianya data yang semakin banyak mendorong manusia untuk mencari 

sistem baru agar setiap data yang diperoleh dapat diolah menjadi informasi yang baik. 

Kemajuan di bidang komputer juga memiliki dampak kemajuan di bidang informasi. 

Saat ini suatu informasi sangatlah dibutuhkan baik di instansi pemerintahan maupun 

swasta yang akhirnya mereka berusaha membenahi sistem pengolahan datanya 

dengan komputer agar didapatkan informasi yang cepat dan tepat yang akan 

dilakukan untuk menunjang efektifitas kerja, pemakaian dan penguasaan informasi 

merupakan suatu hal yang penting  bagi setiap instansi maupun organisasi. 

Sistem Informasi sebagai bagian teknologi informasi merupakan satu hal yang 

sangat penting. Dengan adanya sistem informasi, suatu instansi atau lembaga dapat 

menyampaikan informasi yang diinginkan kepada konsumen atau obyek sasaran 

secara tepat dan akurat. Sistem informasi yang berkembang saat ini demikian 

beragam dari sistem informasi berbasis visual dengan dukungan database terkini. 

Dalam upaya menigkatkan efesiensi, efektifitas, dan ujuk kerja merupakan sesuatu 

yang sangat diharapkan oleh para pelaku sistem, dalam hal ini sistem informasi 

manajemen layanan operasional karyawan.  
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Untuk mewujudkan suatu sistem pengolahan data karyawan yang cepat dan 

valid sesuai yang diharapkan perlu faktor penunjang, dalam hal ini keberadaan 

komputer sangat diharapkan. Selain itu dari sisi sumber daya manuasianya perlu 

diberdayakan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang ada. Kemudahan-

kemudahan sistem yang diharapkan berupa otomatisasi proses. Dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, yang ditunjukkan dengan semakin 

cepatnya suatu pekerjaan diselesaikan, meningkatnya ketelitian dalam perhitungan, 

serta meningkatnya semangat kerja para pelakunya.  

 Sistem informasi saat ini yang sudah digunakan pada beberapa perusahaan 

adalah sistem informasi pengelolaan gaji pegawai berbasis web dimana permasalahan 

yang di angkat di dalamnya adalah perusahaan yang sedang berkembang memiliki 

pendapatan dari hasil penjualan produk yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Dengan semakin bertambahnya omset pada perusahaan tersebut diikuti pula semakin 

bertambahnya jumlah pegawai yang bekerja dalam perusahaan. Untuk sekarang ini 

dalam proses pengelolaan data gaji pegawai dan presensi pegawai menggunakan 

sistem yang masih manual. Oleh karena itu diperlukan sebuah media yang dapat 

memudahkan perusahaan dalam mengelola data gaji pegawai yang nantinya akan 

disimpan dalam database, sekaligus memiliki fungsi yang memungkinkan pegawai 

melakukan presensi menggunakan aplikasi tersebut. Maka Dengan adanya sistem 

informasi pengelolaan data gaji pegawai berbasis web ini diharapkan dapat memudah 

perusahaan dalam menentukan jumlah gaji pegawai setiap bulannya sekaligus juga 

memudahkan dalam pembuatan report setiap bulannya. 

 Adanya fungsi yang dapat mencatat presensi pegawai dalam sistem informasi 

ini berguna dalam penghitungan gaji yang ditentukan oleh jumlah presensi setiap 

pegawainya. Jadi pegawai yang memiliki jabatan atau posisi yang sama dalam 

perusahaan dapat memiliki jumlah gaji berbeda setiap bulannya yang hasilnya 

diperoleh dari hasil kali gaji pokok per hari dengan jumlah kehadiran, serta dikurangi 

pajak penghasilan atau ditambah dengan honor bagi pegawai yang melakukan kerja 

lembur yang semuanya merujuk dan disesuaikan dengan undang-undang 

ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 tentang pengupahan dan kerja lembur, sedangkan 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



3 
 

 

jumlah gaji yang tercatat menggunakan sistem informasi ini tidak termasuk bonus 

yang didapat pegawai. Bonus dalam hal ini merupakan hadiah tambahan yang dapat 

berupa uang yang didapat dari atasan atau client sebagai imbalan. Setiap pegawai 

untuk bisa mengakses sistem informasi harus memasukan username dan password 

yang bersifat unique melalui komputer masing-masing atau melalui perangkat yang 

disediakan oleh perusahaan, akan tetapi sistem informasi ini tidak dapat melakukan 

sensor apakah yang melakukan presensi benar-benar orang yang bersangkutan atau 

bukan. Untuk hal ini dapat dihindari dengan kebijakan perusahaan untuk memberikan 

sanksi kepada pegawai yang menitip absen kepada pegawai lain. 

Setelah requirement system telah terdefinisi dengan baik, maka analisis dan 

design system dilakukan. Pada tahap ini dibangun design system dengan 

menggunakan UML (Unified Modeling Language) dan ER-Diagram (Entity 

Relationalship Diagram). UML dapat digunakan untuk memastikan system dibangun 

berdasarkan metode Object Oriented Programming (OOP) yang benar. Dengan 

desain UML, dapat didefinisikan kelas-kelas yang diperlukan dalam sistem 

manajemen pegawai, serta atribut dan method dari masing-masing kelas. Dengan 

UML juga dapat ditentukan alur jalannya sistem untuk tiap modul yang telah 

didefinisikan dalam use case diagram. Dalam mendesain sistem dengan UML ini 

diharapkan dapat mempermudah dan memaksimalkan pembangunan aplikasi 

manajemen data pegawai berbasis web. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan 

data gaji pegawai berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah dalam 

pengelolaan dan penghitungan gaji pegawai dengan meminimalisasi segala 

kemungkinan kesalahan dalam hal penghitungan. Serta adanya fungsi penunjang 

diantaranya, pengelolaan data pegawai dan presensi yang ada pada sistem dapat 

bermanfaat bagi perusahaan.(Bistara, Falahah, Ananda 2010) 

Selain itu ada juga sistem pengembangan payroll untuk penggajian karyawan, 

dimana permasalahan yang di angkat di dalamnya adalah terdapat kebutuhan yang 

mendesak akan ketersediaan suatu program aplikasi pengolahan data penggajian 

karyawan. Untuk melakukan proses pengolahan data gaji karyawan pada PT. BPR 

Bali Rukun Mandiri dilakukan dengan cara menyimpan data tersebut sebagai arsip, 
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kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam komputer melalui aplikasi Microsoft 

Excel. Berdasarkan dari data hasil wawancara dengan petugas yang menangani 

masalah penggajian karyawan ini, bahwa kemampuan SDM dalam menggunakan 

Microsoft Excel sangat rendah. Akibatnya program ini tidak dapat dimanfaatkan 

secara baik untuk mengolah data gaji karyawan ini. Hal inilah yang menjadi kendala 

karena menimbulkan keterlambatan informasi dan kehilangan data.  

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan adanya sistem yang 

terkomputerisasi yang baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dalam pembuatan 

sistem perhitungan gaji karyawan pada PT. BPR Bali Rukun Mandiri ini dibutuhkan 

beberapa tahap, diantaranya yaitu desain perangkat lunak terdiri dari pembuatan Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Basis data, perancangan 

masukan, pembuatan program serta perancangan keluaran. Metodologi yang dipakai 

untuk merancang sistem terkomputerisasi tersebut adalah menganalisis sistem yang 

sedang berjalan, mendesain sistem baru, membuat sistem/pemrograman, dan yang 

terakhir menguji sistem yang telah dibuat. Aplikasi yang dihasilkan dalam pembuatan 

program ini adalah aplikasi sistem informasi penggajian karyawan pada PT.BPR Bali 

Rukun Mandiri dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 

6.0. Aplikasi ini menghasilkan laporan biodata karyawan, laporan data gaji yang 

terdiri dari laporan data gaji seluruh, dan laporan data lembur.(Nugraha, 2009) 

UD H.ALI MAKKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jual Beli 

Besi. Sistem informasi data pegawai dan perhitungan gaji pegawai yang selama ini 

dilakukan oleh perusahaan tersebut, di rasa kurang maksimal dalam memberikan hasil 

karena sistem yang berjalan saat ini khususnya pada sistem data pegawai dan 

perhitungan gaji pegawai tidak terkomputerisasi, adapun prosedur yang dilakukan 

pada data pegawai perusahaan di mulai dengan menerima berkas data pegawai yang 

masih dalam bentuk formulir dan disalin kembali ke dalam arsip data pegawai dan 

dilanjutkan penyimpanan arsip dalam lemari. Sama halnya sistem informasi data 

pegawai, sistem informasi pada perhitungan gaji pegawai pun masih dilakukan secara 

manual, adapun prosedur yang dilakukan pada perhitungan gaji pegawai pada 

perusahaan dimulai dengan menerima berkas data absensi pegawai yang masih dalam 
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bentuk buku kemudian dari data tersebut di hitung dengan cara dari data absensi di 

kalikan dengan berapa gaji perhari pada tiap pegawai, di tambah dengan berapa 

lemburan yang di peroleh masing-masing pegawai dan di kurangi dengan berapa 

potongan gaji jika ada keterlambatan jam masuk dan pulang lebih awal dari jam yang 

ditentukan kemudian di salin kembali ke dalam arsip gaji pegawai dan dilanjutkan 

penyimpanan arsip dalam lemari. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan 

pengkajian ulang tentang sistem yang ada untuk mempermudah dalam pencarian data 

pegawai dan perhitungan gaji pegawai sehingga lebih efektif agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

Maka solusi yang ditawarkan dari permasalahan diatas adalah dengan 

membuat suatu Sistem Informasi Data Pegawai dan Perhitungan Gaji Pegawai serta 

di lengkapi dengan aplikasi SMS Gateway yang dapat mengatasi kelemahan dan 

kekurangan dari sistem pengolahan data sebelumnya. Dimana dengan sistem 

informasi yang baru ini diharapkan proses pengolahan data dapat dilakukan dengan 

cepat, meskipun jumlah data yang dimasukkan relatif banyak dan laporan dapat 

dicapai semaksimal mungkin sehingga meminimalisasi kesalahan dalam pengolahan 

data.  

Dengan sendirinya efiensi waktu dalam pengerjaan dan penyelesaian suatu 

laporan akan lebih baik. Adapun kegunaan SMS Gateway pada sistem informasi data 

pegawai dan perhitungan gaji pegawai ini adalah untuk pemberitahuan data 

perhitungan gaji pegawai pada tiap pegawai sebelum gaji tersebut diterima agar 

meminimalisasi kesalahan dalam absensi dan sistem perhitungan gaji pegawai yang 

ada pada sebelumnya. 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas dalam pembuatan laporan 

penelitian ini, mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan 

menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan Tugas Akhir dengan judul 

“SISTEM INFORMASI DATA PEGAWAI DAN PERHITUNGAN GAJI 

PEGAWAI DENGAN SMS GATEWAY DI UD.H.ALI MAKKI”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sistem informasi data pegawai yang dapat 

memanajemen data pegawai.  

2. Bagaimana membuat sistem informasi perhitungan gaji pegawai yang dapat 

meminimalisasi kesalahan dalam pengolahan data perhitungan gaji pegawai. 

3. Bagaimana membuat sistem informasi data pegawai dan perhitungan gaji 

pegawai yang di lengkapi dengan aplikasi SMS Gateway. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini beberapa batasan masalah dari pembuatan sistem informasi data 

pegawai dan perhitungan gaji pegawai di UD.H.ALI MAKKI: 

1. Sistem ini hanya memberikan informasi mengenai data pegawai dan data gaji 

pegawai yang ada di UD.H ALI MAKKI. 

2. Sistem ini tidak membahas detail tentang absensi pegawai. 

3. Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sistem informasi data 

pegawai dan perhitungan gaji pegawai ini adalah PHP dan MySql sebagai 

database-nya. 

4. Sistem informasi ini digunakan oleh satu user yaitu admin UD.H.ALI 

MAKKI. 

 

1.4 Tujuan 

Membuat sistem yang sebelumnya manual menjadi suatu Sistem Informasi 

Data Pegawai dan Perhitungan Gaji Pegawai dengan dilengkapi aplikasi SMS 

Gateway di UD.H.ALI MAKKI dengan menggunakan PHP dan MySql sebagai 

databasenya. Untuk mempermudah dalam pengolahan data dan laporan data pegawai 

serta perhitungan gaji pegawai serta informasi data perhitungan gaji pada tiap 

pegawai sebelum gaji tersebut diterima agar meminimalisasi kesalahan dalam data 

absensi dan perhitungan gaji pegawai. 
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1.5 Manfaat 

1. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah proses 

pencatatan dan rekapitulasi data pegawai dan perhitugan gaji pegawai.  

2. Meminimalisasi kesalahan dalam pengolahan data pegawai dan perhitungan 

gaji pegawai. 

3. Mempermudah dalam proses pencarian data pegawai dan mempercepat dalam 

proses perhitungan gaji pegawai. 

4. Dengan adanya aplikasi SMS Gateway pada sistem informasi ini untuk 

memberikan informasi secara langsung kepada pegawai berupa 

pemberitahuan rincian data gaji pegawai, sebelum gaji tersebut diterima.  

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses 

pengerjaan proyek. Berikut ini adalah beberapa metode yang akan dilakukan untuk 

merealisasikan proyek pembuatan Sistem Informasi Data Pegawai dan 

Perhitungan Gaji Pegawai dengan SMS Gateway di UD H.ALI MAKKI, sebagai 

berikut :  

1. Metode Lapangan (Field Research) 

Metode ini dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan data pegawai dan data gaji pegawai pada UD H.ALI MAKKI. 

Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara : 

a.  Pengamatan Langsung (Observasi) 

Metode dengan melakukan pengamatan langsung ke perusahaan, tujuan 

observasi ini di lakukan agar mendapatkan data-data dan informasi yang lebih 

lengkap dan akurat. 

b. Wawancara (Interview) 

Metode dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di 

perusahaan. Untuk mendapatkan penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya 

kurang jelas dan untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh dan dikumpukan 

benar-benar akurat.  
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2. Metode Studi Pustaka (Study Research) 

  Pada metode ini di lakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan 

mengutip file, dokumen atau arsip, serta bacaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Tugas Akhir yang dilaksanakan di UD H.ALI MAKKI. Yang 

dikumpulkan, dipelajari dan dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat 

dari beberapa buku bacaan ataupun buku diktat yang dipergunakan selama kuliah. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku-

buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan-bahan kuliah 

dan brosur yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan 

disebutkan pada perumusan masalah, batasan masalah menjelaskan tentang 

batasan-batasan dari sistem, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta 

metodologi dan sistematika penulisannya. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan serta visi dan misi perusahaan 

dan teori-teori singkat yang berhubungan dengan Tugas Akhir yang meliputi 

konsep dasar sistem informasi, siklus hidup sistem, bahasa pemrograman 

yang dipakai, dan penjelasan beberapa jurnal yang berkaitan dengan sistem 

informasi ini. 

 

BAB III  METODE PENELITAN 

Bab ini berisi tentang sistem informasi yang sudah jadi dengan menggunakan 

sistem flow yang terkomputerisasi, meliputi Context Diagram, Data Flow 
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Diagram (DFD), Conceptual Database  Model (CDM), Physical Database 

Model (PDM), desain input atau output, serta menguraikan tentang prosedur 

perencanaan program dan langkah-langkah sistematis dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang desain input atau output secara terperinci dan berisi 

tentang ujicoba serta pengimplementasian sistem informasi tentang layak 

tidaknya sistem informasi ini untuk digunakan kemudian bagaimana cara 

kerja sistem informasi ini. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan yang 

terjadi dalam penelitian ini, serta berisi tentang saran-saran yang bermanfaat 

guna peningkatan kinerja sistem dan pengembangan sistem sebelumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang sebuah daftar yang mencantumkan spesifikasi sebuah 

buku yang meliputi judul buku, nama pengarang buku, penerbit buku tersebut 

dan informasi lain yang terkait. Daftar pustaka biasanya ditempatkan pada 

halaman akhir sebuah buku, disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan 

abjad atau sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam 

penulisan di buatnya sistem informasi ini. 
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