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ABSTRACT 

In the current era of globalization is the age changes in technology and 
information as well. This is in line with modern technological developments in human life 
is increasingly complex, so that men always seek and find innovations and modifications 
to provide the facilities and the means to achieve the desired goal. One of the innovations 
that ease the burden of human beings and help in processing the data is the computer. 
The precision and accuracy of data under management is an assurance that the 
computer is an appropriate means for a government and private agencies to process the 

data. 

From the above, the writer makes computerized data processing payroll at Sugar 
Factory Sragi Pekalongan using the computer as a tool that can present information 
accurately and quickly. 

In designing such a system the author uses one programming language / 
software (software) developers Ms. Visual Basic 6.0 and Ms. SQL Server 2000. 

Key words: Sugar Factory, Information Systems, Database Systems 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun makin mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Salah satu mata rantai kemajuan itu adalah alat bantu komputer. Peranan 

komputer sangat besar terutama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Komputer 

merupakan suatu peralatan elektronik yang memproses informasi, lebih cepat bagi mesin 

yang menerima informasi, melaksanakan prosedur seperti yang didefiniskan oleh 

program yang berupa instruksi-instruksi yang sudah dimasukkan sebelumnya, kemudian 

mengeluarkan hasil dari pengolahan data. Oleh karena itu, dalam penelitian  ini akan 

dibuat aplikasi yang akan membantu  dalam menyelesaikan pekerjaan agar menjadi lebih 

mudah dan efisien dengan membuat suatu  Sistem Informasi Penggajian Karyawan 

Pabrik Gula Sragi Pekalongan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Definisi Sistem, Informasi, Sistem Informasi 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yaitu sistem 

yang menekankan pada prosedurnya dan sistem yang menekankan pada komponennya 

atau elemen. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur mendefinisikan 

sistem adalah :  

“Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu
1
.” 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan pada urutan-urutan operasi didalam sistem. Richard F. Newschel 

mendefinisikan prosedur adalah :  

“Suatu urutan-urutan operasi klerical (tulis-menulis), biasanya melibatkan 

beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.” 
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Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan sistem adalah : 

 

“Kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

Kedua kelompok definisi ini  adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda 

adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang menekankan pada komponennya 

akan lebih mudah didalam mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dari 

perancangan suatu sistem. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah dalam 

mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem, analis 

dan perancangan sistem harus mengerti terlebih dahulu mengenai komponen-komponen 

atau elemen-elemen dari sistem tersebut. Sebagai contoh dalam sistem  akuntansi 

terdapat subsistem-subsistem yang telah disebutkan diatas. Komponen-komponen dari 

sistem akuntansi dapat terdiri dari dokumen-dokumen dasar sebagai komponen 

masukan, catatan-catatan misalnya buku jurnal, buku besar, buku pembantu, serta 

neraca saldo. Suatu sistem  mempunyai maksud tertentu, ada yang mempunyai maksud 

dari suatu sistem  adalah untuk mencapai suatu tujuan (gool) dan ada yang menyebut 

untuk mencapai suatu sasaran (objectives). Goal biasanya dihubungkan dengan ruang 

lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit.  

 

2.2  Karakteristik Sistem Informasi  

a.  Komponen sistem  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari 

sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung 

komponen-kompenen atau subsistem-subsistem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

b.  Batasan sistem  

Batas sistem adalah merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas 

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 

Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

 

c.  Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut.  

d.  Penghubung Sistem 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan 

sub sistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber 

daya yang mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran 

dari sub sistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya 

dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat 

berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

e.  Masukan Sistem 

Masukan adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan dan masukan signal. Masukan perawatan 

adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. 

Signal adalah energi yang diproses untuk  didapatkan keluaran.  

f.  Keluaran Sistem 

Keluaran system adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

 

g.  Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan 



 

 

berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa 

barang jadi.  

h.  Sasaran Sistem 

Sasaran sistem pasti mempunyai tujuan (good) atau sasaran (objectivies), 

suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Dan suatu sistem 

dikatakan berhasil apabila mengenai tujuan atau sasarannya.
2
  

 

2.3 Konsep Arsitektur Sistem 

Dalam hal ini arsitektur adalah perencanaan bagaimana sistem akan 

didistribusikan di antara komputer-komputer yang ada dan perangkat keras apa yang 

akan digunakan untuk masing-masing komputer. 

 

2.3.1 Konsep Sistem Stand Alone 

Pada arsitektur ini database dan aplikasi database ditempatkan pada mesin 

(computer) yang sama. Arsitektur ini adalah arsitektur yang paling sederhana 

dan dirancang untuk single user. Database yang digunakan adalah database 

lokal. 

  

2.3.2  Konsep Sistem Client Server 

Arsitektur ini merupakan dari dua  komponen utama yaitu client dan server. 

Aplikasi database berada pada mesin client. Sedangkan pada server 

terdapat remote database server dan database yang akan diakses. Aplikasi 

jenis ini juga sering disebut sebagai two-tiered application. Jika aplikasi juga 

ditempatkan di mesin yang sama dengan server yang berisi remote database 

server, aplikasi ini juga tetap disebut two-tieredapplication, karena aplikasi 

dan database server beroperasi pada dua sistem independent yang berbeda. 
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2.4 Pengertian SQL Server 2000 

SQL Server adalah tipe dasabase yang bersifat database 

realational.Pengertian relasional adalah penyimpanan data dalam bentuk tabel, 

sedangkan tabel dapat disusun sesuai dengan kelompoknya yang mempunyai sifat 

sama. Tabel berisi dari kumpulan baris-baris dan kolom-kolom yang jelas dapat saling 

berhubungan satu sama lain. Database SQL Server terdiri dari dua file yaitu data yang 

disimpan dalam file LDF dan dalam bentuk MDF. 

 

2.5 Service Manager 

Service Manager merupakan salah satu utilitas SQL Server untuk mengetahui 

apakah status database pada server aktif atau tidak. Untuk menggunakan aplikasi yang 

menggunakan database SQL Server maka service manager harus pada posisi on 

(hijau). Untuk mengaktifkan bisa dilakukan dengan masuk ke program Microsoft SQL 

Server dan klik Service Manager. 

Field Server berisi nama server yang akan dimonitor dan Services menampilkan servis-

servis yang ada serta tampilan grafis dari status services.  

 

2.6 Enterprise Manager 

 Enterprise Manager merupakan utilitas utama dalam SQL Server. Disinilah pusat 

perintah untuk mengatur database. Seorang administratorakan sangat mudah mengelola 

database dengan utilitas ini. 

 

2.7 Query Analyzer 

 Selain Enterprise Manager, seorang administrator juga harus paham dan 

menguasai Query Analyzer terutama penguasaan bahasa SQL. Query Analyzer 

merupakan utuliti utama dalam menjalankan semua perintah-perintah SQL. Bahasa SQL 

adalah bahasa yang umum digunakan untuk berinteraksi dengan database. Query 

Analyzer dapat dipakai untuk mendesin, mengetes dan menjalankan  perintah-perintah 

SQL seperti program Store Procedure, Trigger, View dan Function. Anda dapat 

memanggil Query Analyzer dengan cara: 



 

 

 Dari Enterprise Manager pada menu Tools 

 Start Windows >> Microsoft SQL Server>> Query Analyzer 

Query Analyzer akan sangat membantu untuk membuat scripts ataupun perintah-

perintah program yang akan dieksekusi pada database. 

 

2.8 Visual Basic 6.0 

Visual basic merupakan bahasa pemrograman tercepat dan termudah untuk 

mebuat suatu aplikasi dalam Microsoft windows. Dengan menggunakan metode 

graphical user interface(GUI), visual basic memudahkan pemrogram untuk berinteraksi 

langsung dengan elemen-elemen untuk setiap bentuk pemrograman. 

Visual basic dibuat dengan langkah pengembangan untuk menyesuaikan basic 

(beginners all-purpuse symbolic intruction code) yang berbasis DOS yang tidak 

mempunyai kemempuan menggunakan GUI dalam basis windows.Kelebihan Visual 

Basic 6.0 adalah : 

1. Menggunakan platform pembuatan program yang diberi nama Developer Studio 

yang memiliki tampilan dan sarana yang sama dengan Visual C++ dan Visual J++. 

2. Memiliki compiler handal yang dapat menghasilkan file Executable yang lebih cepat 

dan lebih efisien dari sebelumnya. 

3. Memiliki tambahan sarana wizard yang baru. Wizard adalah sarana yang 

mempermudah pembuatan aplikasi dengan mengotomisasi tugas-tugas tertentu. 

4. Tambahan kontrol-kontrol baru yang lebih canggih serta peningkatan kaidah struktur 

bahasa Visual Basic. 

5. Sarana akses yang lebih cepat dan handal untuk membuat aplikasi database yang 

berkemampuan tinggi. 

6. Visual Basic memiliki beberapa versi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. 

 

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Kebutuhan sistem 

Analisis kebutuhan sistem didefinisikan sebagai cara untuk memahami dan 

menspesifikasi dengan detail, apa yang harus dilakukan oleh sistem. Tujuan dari analisis 

adalah memahami dengan sebenar – benarnya kebutujan dari sistem. Kebutuhan sistem 



 

 

dapat diartikan sebagai pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan 

pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki sistem. 

 

3.2 Perancangan sistem 

3.2.1  Perancangan Arsitektur Sistem 

Perancangan sistem secara umum merupakan tahap persiapan dan rancangan secara 

rinci terhadap sistem yang baru yang akan diterapkan. Rancangan sistem secara umum 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user 

terutama sistem yang telah lama dibuat. Rancangan sistem ini mengidentifikasikan 

komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci. 

 

Gambar 3.1 Waterfall Diagram 

  

 

3.2.2 DFD 

 

Data Flow Diagram atau diagram alir data adalah diagram yang menggunakan 

rotasi – rotasi untuk menggambarkan arus dari sistem sehingga akan membantu sekali 

dalam berkomunikasi dengan pemakai sistem untuk memahami sistem secara logika. 

Data Flow Diagram sebagai metode pengembangan sistem yang terstruktur dan jelas 

untuk pengolahan sistem informasi penggajian. 
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Gambar 3.2 DFD  

3.3 Rancangan Interface 

Rancangan input merupakan suatu tahap mendesain sebuah tampilan untuk 

menginputkan data-data yang diperlukan. 

 

Form Menu Utama     

Menu Laporan Tools 

Input Data Karyawan Gaji Seluruh Karyawan Ganti Password 

Input Data Golongan Detail Gaji Karyawan   

Input Data Jabatan     

Input Data Potongan     

Input Dtaa Tunjangan     

Keluar     

 

Gambar 3.3 Halaman Menu Utama 

 

 



 

 

3.3.1 Proses Algoritma Aplikasi 

Algoritma merupakan kumpulan instruksi atau langkah-langkah yang jelas untuk 

menyelesaikan satu masalah. Algoritma memegang peranan penting dalam bidang 

pemrograman sehingga dapat dipahami konsep dasar algoritma program yang lebih 

efektif dan efisien. Dalam pembuatan algoritma, sebaiknya disusun sebelum membuat 

program aplikasi. Dalam pembuatan program aplikasi penggajian, hal yang paling utama 

adalah perancangan algoritma atau disebut juga dengan algoritma flowchart. Rancangan 

dari program aplikasi penggajian yang dibuat diperlihatkan pada gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Fowchart Proses Algoritma Aplikasi 

 

4.  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

Implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru yang 

telah dibuat atau dikembangkan sebelumnya, dimana pada tahapan ini proses 

pengoperasian sistem yang baru tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk 

menggantikan sistem yang lama. Dengan implementasi ini diharapkan sistem baru yang 

telah dikembangkan berjalan sesuai dengan harapan. Tahapan implementasi sistem ini 

meliputi beberapa kegiatan antara lain adalah melakukan ujicoba sistem, melakukan 



 

 

ujicoba program, penjelasan manual program, penjelasan manual instalasi serta 

pemeliharaan sistem. 

 

4.1 Form Login 

 Form Login sebagai gerbang sebelum masuk ke menu utama. Form ini berfungsi 

untuk membatasi siapa saja yang diperbolehkan mengakses data dengan fasilitas-

fasilitas yang ada pada aplikasi. Cara menggunakan form ini adalah dengan mengetikkan 

User ID yang dimiliki oleh setiap user yang memiliki hak akses berserta passwordnya 

serta memilih level yaitu sebagai administrator atau operator. 

 

Gambar 4.1  Form Login 

 

4.2 Form Menu Utama 

Form Menu Utama merupakan lingkup kerja seorang user. Pada form ini terdapat 

fasilitas-fasilitas untuk mengelola data resources. Dalam form menu utama terdapat 

menu yang didalamnya terdiri dari : input golongan, input jabatan, input karyawan, input 

potongan dan input tunjangan. 



 

 

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 

 

4.3 Form Input Data Karyawan 

Tampilan form data karyawan ini berfungsi untuk memasukkan data karyawan. Di 

dalamnya berisi NIK, Nama, Alamat, Tempat lahir, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Status 

marital, Agama, Pendidikan, Jabatan, Golongan. 

 

Gambar 4.3 Form Input Karyawan 

 



 

 

4.4 Form Input Penggajian 

Tampilan form data penggajian ini berfungsi untuk memasukkan data penggajian. 

Di dalamnya berisi Input Gaji, Rincian Tunjangan, Rincian Potongan, Gaji Bersih dan Gaji 

Kotor. 

 

Gambar 4.4 Form Input Penggajian 

 

4.5 Form Input Data Jabatan 

Tampilan form data jabatan ini berfungsi untuk memasukkan data jabatan. Di 

dalamnya berisi Kode jabatan, Jabatan dan Tunjangan Jabatan/struktural. 

 

 

Gambar 4.5 Form Input Jabatam 

 



 

 

4.6 Form Input Data Potongan 

Tampilan form data potongan ini berfungsi untuk memasukkan data potongan. Di 

dalamnya berisi Kode potongan, Potongan aspek, Potongan IDP, Potongan SP BUN, 

Potongan dansos, Potongan Mukirwati dan Potongan Koperasi. 

 

Gambar 4.6 Form Input Data Potongan 

 

4.7 Form Input Data Tunjangan 

Tampilan form data tunjangan ini berfungsi untuk memasukkan data tunjangan. 

Di dalamnya berisi Kode Tunjangan, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Struktural, 

Tunjangan Tetap, Tunjangan DMG, Tunjangan LMG, dan Tunjangan Komunikasi. 

 



 

 

 

Gambar 4.7 Form Input Data Tunjangan 

 

4.8 Form Input Data Golongan 

Tampilan form data golongan ini berfungsi untuk memasukkan data golongan. Di 

dalamnya berisi Kode golongan, Golongan, Gaji pokok, Tunjangan Tetap. 

 

 

Gambar 4.8 Form Input Golongan 

 

 



 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalukan analisa tentang sistem penggajian Pabrik Gula Sragi Pekalongan dan 

melakukan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, sistem yang lama masih 

menggunakan microsoft exel sehingga memerlukan banyak waktu dalam 

penginputan data dan pencarian data. Ini sangat memerlukan banyak waktu. 

2. Dalam pelaksanaannya sistem lama memiliki banyak kelemahan terutama dalam 

hal pembuatan laporan. Karena tidak adanya backup data yang jelas  (terperinci) 

dan pasti jika dibutuhkan data yang mendadak dan segera sulit untuk langsung 

dilaporkan. 

3. Setelah dilakukan analisis, Pabrik Gula Sragi Pekalongan membutuhkan sebuah 

sistem penggajian yang lebih praktis daripada sebelumnya sehingga 

memudahkan bagian yang bertanggung jawab terhadap penggajian karyawan 

dalam mengolah data hasil penggajian karyawan. 

4. Untuk dapat menyajikan laporan slip gaji secara terperinci maka sistem 

penggajian yang baru ini akan melakukan proses pengolahan data golongan, 

jabatan, karyawan, potongan, tunjangan dan penggajian itu sendiri. Dari proses 

pengolahan tersebut maka bisa diambil data-data yang diperlukan untuk 

memberikan rincian yang dibutuhkan dalam slip gaji tersebut. 

 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan analisa kesimpulan diatas bisa digunakan sebagai pertimbangan 

bagi Pabrik Gula Sragi Pekalongan didalam peningkatan pelayanan dan kinerja pada 

karyawan bagian keuangan / SDM. Saran yang ingin disampaikan penulis adalah : 

1. Melakukan pertimbangan terhadap sistem yang diusulkan penulis, sehingga 

sistem yang diusulkan tersebut dapat digunakan dalam proses pengolahan data 

penggajian karyawan. 

2. Penerapan sistem yang baru akan berjalan sesuai yang diinginkan apabila pihak 

yang terlibat didalamnya dapat mendukung penerapan sistem baru. 

 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan, untuk penelitian 

berikutnya supaya lebih mengembangkan sistem yang diusulkan penulis agar lebih 



 

 

disempurnakan lagi dan semoga sistem yang diusulkan dapat membantu dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kinerja Pabrik Gula Sragi Pekalongan.  
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