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           ABSTRACT 

 

Purpose of Information system is a payroll on Expedition Multi Plus is running 
and implementing computerized payroll information system as a solution to the problems 
faced by the company are based on the design of information systems running payroll. 

The design of this system using data collection methods and analyzes 
theoretically payroll information systems in general and is berjalan.Kemudian doing 
interviews with the companies concerned to know the problems faced and to learn the 
business processes payroll information system that is running. 

The results achieved are implementing a computerized payroll information 
system on the Expedition Multi Plus that still uses the traditional / manual so companies 
often have an error in processing ikaryawannya gaj. And generates a new system of 
payroll information that could be useful to expectations and desires perusahaan.software 
used in making payroll information system design Expedition Multi plus using VisualBasic, 
SQLServer 

Keywords: VisualBasic, SQLServer, Expedition payroll 

 

 

 

 

 

 



1.Pendahuluan 

Di era globalisasi ini perusahaan sering kali mengalami kesalahan dalam 

memproses gaji karyawannya dan mengharuskan perusahaan – perusahaan untuk 

mengatasi masalah penggajian kepada karyawannya dengan menggunakan sistem 

informasi penggajian yang terkomputerisasi. 

Perusahaan Ekspedisi Multi Plus ini bergerak dalam bidang jasa pengiriman 

barang yang mana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ekspedisi Multi Plus yang 

berkedudukan di Nganjuk untuk memberikan layanan yang terbaik kepada karyawanya. 

Sistem penggajian yang sedang berjalan pada Ekspedisi Multi Plus ini masih 

menggunakan cara tradisional/manual. Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses 

perhitungan gaji pokok, Bonus untuk karyawan, dan potongan-potongan. Disarankan 

agar perusahaan menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Oleh karna itu Penulis membuat dan menyusun sistem ini dengan tujuan 

membantu Ekspedisi Multi Plus dalam mengontrol dan mendukung keseluruhan aktifitas 

dan kinerja sumber daya manusia dengan harapan mempermudah perusahaan dalam 

memproses gaji/upah karyawan dengan cepat, tepat dan akurat. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat 

permasalahan tersebut untuk membuat skripsi dengan judul ” Perancangan Sistem 

Informasi Penggajian Ekspedisi Multi Plus Di Nganjuk. 

2.Landasan teori 

 2.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedurnya yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-bersama untuk melakukan kegiatan 

atau untuk menyelesaikan auatu sasaran yang tertentu. 

2.2 Pengertian Informasi 

 Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang 

penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan 

dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang 

akan datang. 

 



2.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

   Menurut Gordon B.Davis Sistem Informasi Manajemen adalah sistem 

manusia/ mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, 

manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. 

Dalam suatu SIM mempunyai karakteristik seperti: 

a. Beroprasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah 

mendefisinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas: 

Prosedur operasi, aturan pengmbilan keputusan dan arus informasi. 

b. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya 

c. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan 

keputusan tetapi tidak secara langsung (manajer menggunakan laporan dan 

membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk pengambilan keputusan). 

Sistem informasi manajemen (management information system) merupakn 

penerapan SI didalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk semua tingkatan manajemen. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Penggajian  

 

  Sistem Informasi penggajian merupakan bagian yang penting bagi 

perusahaan dalam menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawanya kepada perusahaan.Sistem penggajian merupakan 

fungsi penting yang menjadi tanggung jawab Manajemen Sumber Daya 

Manusia.Fungsi Utamanya adalah memberikan kompensasi untuk karyawan 

berupa gaji sebagai ganti kontribusi mereka terhadap 

organisasi/instansi.Pengolahan data yang lambat dapat mengakibatkan 

lambatnya penyajian informasi sehingga dimungkinkan pula terjadi keterlambatn 

pembayaran gaji. Ditambah lagi jika terjadi kesalahan perhitungan dapat 

menjadikan informasi menjadi tidak akurat.Hal ini menjadikan sistem penggajian 

perlu didukung dengan sistem informasi yang baik. 

 

2.5 Teori Analisis 

 

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian-bagian komponenya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 



hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan–kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikanya. 

2.5.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis kelemahan dan 

kekuatan sistem menggunakan PIECES, yaitu meliputu: 

a. Analisis Kinerja  

Adalah analisis peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga 

lebih efektif.Kinerja dapat diukur dari througput dan response 

time.Througput adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada 

suatu saat tertentu. Sedangkan respon time adalah rata-rata waktu yang 

tertunda untuk menanggapi pekerjaan tersebut . 

b. Analisis informasi  

Analisis informasi  yaitu analisis terhadap peningkatan kualitas informasi 

yang disajikan. 

c. Analisis Ekonomi 

Analisis Ekonomi yaiti untuk menganalisa biaya-biaya yang digunakan 

dalam pengembangan sistem, kemudian dibandingkan dengan manfaat-

manfaat atau keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari 

pengembangan sistem tersebut. 

d. Analisis Efesiensi 

Yaitu analisis terhadap peningkatan efesiensi operasi.Efesiensi 

berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan 

dengan pemborosan yang paling minimum tetepi mempunyai 

keuntungan yang lebih besar. 

e. Analisis Pelayanan 

Analisis kelayakan yaitu analisis terhadap peningkatan pelayanan yang 

diberikan oleh sistem. 

2.5.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Penyajian sistem informasi penggajian Ekspedisi Multi Plus masih dilakukan 

secara manual sehingga perlu diganti dengan sistem informasi yang baru. 

Dengan penerapan dan pengembangan sistem yang baru maka hasil yang 

diperoleh akan semakin cepat, tepat dan akurat. 

 

 



2.6 Konsep Bagan Alir ( Flowchart) 

Flowchart (bagan alir) merupakan representasi secara grafik dari suatu algoritma 

atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Flowchart juga berguna sebagai 

fasilitas untuk berkomunikasi antar pemrograman yang bekerja dalam tim suatu proyek. 

Simbol-Simbol Flowchart yang biasanya dipakai adalah symbol-simbol flowchart 

standart, berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Simbol flowchart 

2.7 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaanya sangat 

membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD 

merupakan alat bantu dalam menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau 

sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik diman data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data 

tersebut akan disimpan. 

Untuk membaca suatu DFD kita harus memahami dulu, elemen-elemen yang 

menyusun suatu DFD. Ada empat elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu : 

1. Proses  

2. Data Flow 

3. Data Store 

4. Exsternal entity 

2.8 Sistem Manajemen Basis Data 

Database atau disebut juga dengan basis data merupakan komponen utama 

dalam pengolahan data, karena dari pengolahan data tersebut dapat diketahui 

Dokumen 

Manual Input 

Proses 

Magnetic disk 

Arah Proses 



bagaimana data diperoleh, diorganisir, diolah, dipelihara, dikontrol.Sedangkan basis data 

itu sendiri adalah kumpulan berkas yang mempunyai hubungan antara data yang satu 

dengan yang lainya sehingga terbentuk suatu bangunan data yang digunakan untuk 

menginformasikan suatu permasalahan yang dibatasi ruang lingkupnya. 

Beberapa kegunaan database yaitu untuk mengatasi permasalahan pada 

penyusunan data seperti: redudansi, inkonsistensi, kesulitan pengaksesan data, isolasi 

data untuk standariasasi, masalh keamanan data, masalah integrasi, dan masalah 

kebebasan data. 

2.8 1 Normalisasi 

Normalisasi merupakan cara pendekatan dalam membangun desain logika 

basis data relasional yang secara tidak langsung berkaitan dengan model data, 

tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kreteria standar untuk 

menghasilkan struktur tabel yang normal 

2.9 Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan 

2.9.1 Sistem Operasi 

2.9.2 Microsoft Visual Basic 6.0 

2.9.3 Sql Server 

 

3. Analisis 

 3.1 Tinjaun Umum 

  3.1.1 Sejarah Ekspedisi Multi Plus 

Awal mula berdirinya usaha ini dahulunya merupakan usaha 

turun temurun , kemudian menjadi Ekspedisi Multi Plus. Perusahaan ini 

beralamatkan di jln.Utara Perempatan Sumur pandan Baron Nganjuk. 

Seiring berjalanya waktu kini usaha Ekspedisi Multi Plus berkembang 

menjadi usaha yang lebih baik dan mampu bersaing di bidang  jasa 

pengiriman barang. 

3.1.2 Identifikasi Masalah 

Tahap analisis sistem yang pertama adalah mengidentifikasi 

masalah.Masalah dapat didefenisikan sebagai suatu pertanyaan yang 

harus dipecahkan.Masalah inilah yang menyebabkan tujuan dari sistem 

tidak tercapai.Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di 

Ekspedisi Multi Plus, bahwa masih banyak masalah yang harus dicari 

alternative solusinya. 



3.1.3 Analisis Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai “Penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponenya 

dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

3.1.4 Analisis PIECES 

Alasan digunakan analisis PIECES adalah : 

a. Analisis PIECES ini digunakan karena  untuk mendapatkan pokok-

pokok permasalahan yang lebih jelas dan spesifik. 

b. Kemudian dari hasil analisis tersebut dirancang usulan-usulan  untuk 

diterapkan dalam sistem baru hal ini juga untuk mengetahui alasan-

alasan perubahan sistem informasi yang lama dengan sistem 

informasi yang baru. 

c. Analisis PIECES digunakan sebagai dasar analisis efektifitas suatu 

solusi. 

Kerangaka kerja PIECES digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

peluang dan perintah serta menunjukkan pada sejumlah kategori 

dalam memecahkan masalah, metode pendekatan pada masing-

masing kategori PIECES adalah sebagai berikut: 

a.Analisis Kinerja (performance) 

 b. Analisis Informasi (information) 

c. Analisis Ekonomi (economy) 

d. Analisis Pengendalian (control) 

e. Analisis (Effeciency) 

f. Analisis (Effeciency) 

3.1.5 Analisis kebutuhan Sistem 

Penyajian sistem informasi penggajian Ekspedisi Multi Plus masih dilakukan 

secara manual sehingga perlu diganti dengan sistem informasi yang baru. 

Dengan penerapan dan pengembangan sistem yang baru maka hasil yang 

diperoleh akan semakin cepat, tepat dan akurat.  



3.1.6 Analisis Biaya dan Manfaat 

a. Komponen Biaya 

b. Komponen manfaat 

3.1.7 Rincian Biaya dan Manfaat 

Setelah mengadakan penelitian dilapangan dan berdasarkan kebutuhan 

untuk mengembangkan sistem lama menjadi sistem baru, maka dapat dijelaskan 

rincian biaya dan manfaat proyek sistem informasi Penggajian karyawan sebagai 

berikut ini: 

 

 

Tabel 3.3 Rincian Biaya dan Manfaat 

 

 

 

Keterangan Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-

2 

1. Biaya pengadaan    

Biaya Pengadaan Perangkat Lunak  1.300.000   

Biaya Pengadaan Perangkat keras  2.679.000   

Total Biaya Pengadaan 3.979.000   

2. Biaya Penerapan Sistem    

Biaya perawatan perangkat keras  - 750.000 820.000 

Biaya perawatan perangkat lunak - 500.000 550.000 

Total Biaya penerapan system - 1.250.000 1.370.000 

Total Biaya-Biaya 3.979.000 1.250.000 1.370.000 

Manfaat-Manfaat    

1. Manfaat berwujud    

Penguraian biaya operasional - 75.000 150.000 

Total manfaat berwujud - 75.000 150.000 

2. Manfaat tidak berwujud -   

Peningkatan kinerja petugas - 350.000 700.000 

Peningkatan pelayanan  1.750.000 3.500.000 

Manajemen yang lebih baik  525.000 1.050.000 

Total manfaat tidak berwujud  2.625.000 5.250.000 

Total manfaat-manfaat  2.700.000 5.400.000 

Selisih Biaya dan manfaat (3.979.000) 1.450.000 4.030.000 



3.1.8 Analisis Kelayakan Sistem 

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, maka sudah 

selayaknya Ekspedisi Multi Plus menggunakan sistem informasi data penggajian 

yang terkomputerisasi agar menghasilkan data-data yang valid. 

3.1.8.1 Analisis kelayakan Teknologi  

3.1.8.2 Analisis Kelayakan Hukum 

3.1.8.3 Analisis kelayakan Operasi 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Rancangan Sistem Secara Umum 

Perancangan sistem secara umum merupakan tahap persiapan dan rancangan 

secara rinci terhadap sistem baru yang akan diterapkan. Adapun rancangan sistem yang 

diusulkan adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Rancangan Model 

Rancangan model dari sistem yang diusulkan akan disajikan dalam dua bentuk, yang 

pertama yaitu phisical model, bentuk ini digambarkan dengan bagan alir sistem (system 

flowchart) yang akan menunjukkan kepada user bagaimana nantinya sistem yang 

diusulkan bekerja secara fisik. Bentuk kedua adalah logical model, model ini 

menggambarkan denagn diagram arus data (data flow diagram) yang akan menjelaskan 

kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi di sistem informasi yang diusulkan logika 

akan bekerja. 

a. Flowchart Sistem yang diusulkan  

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-

urutan prosedur dari suatu program. Flowchart untuk sistem informasi Ekspedisi 

Multi Plus Di Nganjuk dapat dilihat pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Sistem Ekspedisi 
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b.DFD sistem yang diusulkan 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus data sistem, yang penggunaanya sangat 

membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. 

 

 

                                             Datakaryawan, Databonus,data potongan 

  

 

Laporan karyawan, Laporan slip/gaji 

Gambar 3.2 DFD Level Kontek 

Pengembangan proses yang terjadi pada diagram konteks dapat dijabarkan pada 

DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3 DFD level 1 
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4. Pengertian Implementasi 

 Tahap implementasi sistem (System Implementation) adalah tahap meletakkan 

sistem supaya siap dioperasikan.Ini adalah langkah awal untuk menentukan jangka 

waktu yang diperlukan dalam tahap implementasi. Adapun tahap implementasi ini adalah  

1. Kegiatan Implementasi 

2. Manual Instalasi 

3. Pengujian Sistem 

4. Konversi Sistem 

5. Pemeliharaan Sistem 

6. Manual Program 

4.2 Kegiatan Implementasi 

4.2.1 Pemrograman Dan Pengetesan sistem 

4.2.1.1 Pemrograman 

4.2.1.1.1 Pembuatan Database  

4.2.1.1.2 Pembuatan form  

4.2.1.1.3  Koneksi 

          4.2.1.2 Pengetesan system 

4.3 Manual Instalasi 

4.4 Pengujian Sistem 

a. Metode White Box Testing 

Pengujian white box disebut juga dengan pengujian glass box adalah 

metode desain case test yang menggunakan struktur control desain procedural 

untuk memperoleh test case. Test ini dimaksudkan untuk meramalkan cara kerja 

perangkat lunak secara inci, karenanya logical path (jalur logika) perangkat lunak 

akan ditest dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan 

kondisi atau pengulangan secara spesifik. Pengujian pada setiap modul atau 

form dapat dilihat pada menu kesalahan memasukkan ataupun mengosongkan 

password pada login admin. 

b. Metode Blackbox Testing 

Pengujian blackbox berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak.Dengan demikian pengujian blackbox sepenuhnya menggunakan 

persyaratan fungsional untuk semua program. 

Pengujian blackbox bukan merupakan alternatif dari bentuk teknik 

whitebox, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar 

mampu mengungkap jelas kesalahan dari metode whitebox. 



4.5 Konversi Sistem 

Konversi sistem merupakan tahap untuk meletakkan sistem baru supaya siap 

untuk dioperasikan. 

Pada sistem informasi penggajian Ekspedisi Multi Plus menggunakan konversi 

paralel dengan pertimbangan bahwa apabila sistem baru tidak berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka masih ada data-data pada sistem yang lama, 

sehingga pengolahan data akan tetap berjalan 

4.6 Pemeliharaan Sistem 

Untuk membuat sistem yang baik maka perlu dilakukan pemeliharaan sistem 

yang meliputi : 

a. Pemeliharaan Software 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan software adalah : 

1. Install antivirus pada komputer 

2. Lakukan scan data yang masuk ke komputer seperti flashdisk, CD dan 

sebagainya. 

3. Buat back up database 

Tujuan menggunakan back up database adalah mencegah apabila database 

mengalami kerusakan sehingga tidak terjadi kehilangan data maka back up 

dilakukan secara berkala dan back up disimpan ditempat lain. 

b. Pemeliharaan Hardware 

Pemeliharaan hardware dilakukan untuk menjaga agar tidak mengalami 

kerusakan. Pemeliharaan hardware dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Jangan matikan power listrik sampai komputer benar-benar mati, 

2. Lakuka pembersihan debu secara rutin, 

3. Gunakan komputer sesuai dengan kemampuan hardware, karena hardware 

yang bekerja terlalu berat atau tidak sesuai akan menyebabkan hardware 

mudah rusak. 

4.7 Manual Program 

a. From Login 

b. Menu Utama 

Secara keseluruhan menu yang terdapat pada menu utama adalah sebagai 

berikut 

1. Menu File 

a. Login 



b. Logout 

2. Menu Olah Data 

a. Menu Admin 

b. Menu Karyawan 

c. Menu Pemberangkatan 

d. Menu Bonus 

e. Menu Potongan 

f. Menu Penggajian 

3. Menu Laporan 

a. Laporan Karyawan 

b. Laporan Slip/Gaji 

4. Menu Exit 

5.Penutup 

5.1 Kesimpulan 

  Dari penjelasan dan uraian serta pembahasan keseluruhan materi pada bab-bab 

sebelumnya dan di dalam akhiran pembahasan “ Perancangan Sistem Informasi 

Penggajian Ekspedisi Multi Plus di Nganjuk” maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

: 

1. Proses pengolahan data yang berjalan selama ini masih bersifat 

manual sehingga pemrosesan data masih kurang efektif. hal ini 

dilihat dari dalam proses pencarian data, pembuatan laporan 

masih manual sehingga membutuhkan waktu 2 hari dan bahkan 

kadang sering tertunda, sehingga dalam kinerja sistem 

membutuhkan adanya perbaikan sistem yang terkomputerisasi. 

2. Adapun kelebihan sistem terkomputerisasi  di bandingkan sistem 

yang ada saat ini masih menggunakan cara tradisional/manual 

adalah : 

a. Mampu menyajikan informasi yang lebih baik sehingga 

memudahkan dalam memproses gaji/upah karyawan 

dengan cepat, tepat dan akurat. 

b. Dapat mempermudah dan mengakuratkan proses 

perhitungan gaji pokok, bonus dan potongan-potongan 

untuk karyawan. 

c. Dapat mempercepat proses penggajian karyawan. 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka di harapkan dapat bermanfaat bagi 

Ekspedisi Multi Plus agar dapat memproses dan memberikan gaji/upah karywan dengan 

tepat pada waktunya. 

 Adapun saran yang penulis usulkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

Ekspedisi Multi Plus di Nganjuk guna untuk meningkatkan kualitas sistem informasi 

penggajian yaitu: 

a. Mengganti sistem yang masih tradisional/manual menjadi sistem yang 

terkomputerisasi, dimana sistem terkomputerisasi dapat menghasilkan 

penggajian yang cepat, tepat dan akurat di bandingkan dengan sistem yang 

masih tradisional/manul. 

b. Melakukan pertimbangan terhadap sistem yang penulis usulkan, dalam sistem 

tersebut dapat digunakan untuk proses penggajian karyawan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang disampaikan, penulis sangat berharap sistem 

baru yang akan diusulkan tersebut dapat membantu mengatasi maslah-masalah 

yang timbul pada sistem lama.  Sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, 

tepat dan akurat yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi kualitas 

Ekspedisi Multi Plus di Nganjuk.  
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