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Abstraction 

In this competitive era, superior in every company's goal is to compete as well as 
modern organizations. The use of information technology is one way of achieving 
competitive advantage is. Computerization in all fields so that more is needed. 

The Janu Group Yogyakarta company, as a growing institution, has the data and 
important information that must be managed properly, should be kept confidential, 
integrity, and availability, data access authority is needed so that important information is 
not accessible to unauthorized persons or can not be changed by someone who is not 
entitled. Information should be accurate, up to date, and is available when needed as a 
material for making decisions. 

The database is a collection of related data and organized in such a way that 
makes it easy to receive and process it into a more useful information. Data and 
information is one of the most important asset in a company as well as modern 
organizations. In addition, the emergence of the concept of a database must have 
contributed greatly in data processing. There are many applications that can be used in 
database programming. Java and MySQL is an example. Both are two powerful 
applications for building database systems. Java programming language is relatively 
reliable, has good reliability, and is used by various institutions, whether in business, 
education, and others with an object-oriented programming concepts. While MySQL is an 
application that has been popular and widely used. So by synchronizing the programming 
language, will facilitate personal work in any field in the manufacture of the report so that 
information can be more efficient to access. 

Keywords: Applications, Payroll, JAVA, Netbeans, MySQL. 



1. Pendahuluan 

Dewasa ini, komputerisasi di segala bidang semakin diperlukan karena adanya 

tuntutan efisiensi waktu dan biaya. Apalagi dengan dukungan perkembangan teknologi 

yang sangat pesat, baik perkembangan hardware maupun software. Kombinasi antara 

hardware yang mendukung pemrosesan yang cepat dan software yang tepat 

menghasilkan suatu sistem yang sangat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalah 

yang dihadapi dalam lingkup perseorangan, instansi, perusahaan, atau lingkup umum. 

Sebuah sistem yang bersifat user friendly akan menjadi salah satu pilihan yang 

menguntungkan mengingat semakin diperlukannya efisiensi waktu pada saat melakukan 

pengolahan. Dengan sistem yang kegunaan fungsinya bisa dipahami dengan mudah, 

maka pengguna juga merasa lebih terbantu dan meningkatkan produktifitas kinerja dari 

sebuah instansi atau perusahaan. Selain itu, sistem yang terotomatisasi akan 

mengurangi persentase kesalahan yang ditimbulkan pada saat pengolahan secara 

manual. Dengan sistem yang otomatis, segala sesuatunya sudah diprogram berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dan juga sudah diatur untuk mengatasi berbagai 

macam kekeliruan yang mungkin terjadi pada saat pengolahan data secara manual. 

Janu Group Yogyakarta adalah induk usaha yang menangani manajemen dari 

berbagai unit usaha pada setiap divisi. Terutama tertuju pada Departemen Personalia & 

General Affair (selanjutnya disebut P & GA) yang merupakan salah satu departemen 

yang berada di bawah Janu Group Yogyakarta yang mempunyai tugas utama menangani 

hal-hal yang berkaitan dengan personalia dan hal-hal umum lainnya yang ada dalam 

ruang lingkup usaha Janu Group Yogyakarta. Di samping itu, sesuai dengan misi 

perusahaan untuk membangun dan mengembangkan perusahaan secara efektif, efisien 

dan professional serta fungsi khusus Departemen P & GA Janu Group, sehingga harus 

diimbangi dengan peningkatan kualitas karyawan dan sistem informasi yang berkualitas. 

Dari uraian di atas, maka penulis sebagai mahasiswa tingkat akhir pada Sekolah 

tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIKOM” Yogyakarta akan melaksanakan 

Skripsi dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI PENGGAJIAN PADA PERUSAHAAN 

JANU GROUP YOGYAKARTA DENGAN PROGRAM JAVA NETBEANS”. 

 

 



2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

Sistem didefinisikan oleh Jogiyanto, 1990 adalah “sebagai satu kesatuan yang 

terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

2.2 Karakteristik Sistem 

 Suatu sistem memiliki karakterisitik atau sifat tertentu, yaitu mempunyai 

komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem 

(environments), penghubung (interface), masukan (input), keluaran (output), pengolah 

(proses), dan sasaran suatu tujuan (goals) 

Adapun penjelasan dari karateristik dari suatu sistem adalah sebagai berikut: 

a. Komponen sistem (Components System) 

b. Batasan sistem (Boundary) 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environments) 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

e. Masukan Sistem (Input) 

f. Keluaran Sistem (Output)  

g. Pengolah Sistem (Proses)  

h. Sasaran Sistem (Objectives) atau Tujuan (Goals) 

2.3 Pengertian Informasi 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi 

yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-

prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi 

penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen 



dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan 

menyediakan suatu dasar informasi untuk mengambil keputusan yang cerdik. 

Selanjutnya, dalam buku Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk 

Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern oleh Hanif Al Fatah 

menerangkan bahwa Burch dan Grudnistki (1986) berpendapat bahwa sistem informasi 

yang terdiri dari komponen-komponen di atas disebut dengan istilah blok bangunan 

(building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model block), blok 

keluaran (output block), blok teknologi (technology block), dan blok kendali (control 

block). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi 

satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi yang Berinteraksi 

2.5 Pengertian Sistem informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Kertahadi, 1995 didefinisikan 

sebagai suatu alat untuk meyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga 

bermanfaat bagi penerimanya.
 

Menurut Murdick dan Ross, 1993 tujuan dari sistem informasi manajemen adalah 

untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, 

pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu 

perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.
 

Dengan demikian, sistem informasi berdasarkan konsep (input, processing, 

output - IPO) dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Konsep Sistem Informasi 

2.6 Konsep Dasar Basis Data 

Basis data (Database) adalah Kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri 

merupakan representasi fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan 

dengan nilai (angka, deretan karakter, atau simbol). 

Tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah 

agar dapat memperoleh/menemukan kembali data yang dicari dengan mudah, tepat 

dan cepat. 

2.7 Konsep Dasar Sistem Basis Data 

 Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional 

(dengan tugas/fungsi khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama 

bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu.
 

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem 

manajemen basis data (SMBD). 

2.8 Konsep Pemodelan Sistem 

2.8.1 Konsep Pemrograman Berorientasi Objek 

 Dalam bahasa awam, pemrograman prosedural berarti pemrograman yang 

berorientasi kerja, misalnya mengolah data, mencetak dokumen. Sedangkan 

pemrograman objek berarti berorientasi benda, misalnya mahasiswa, dosen, 

karyawan. Selanjutnya, kerja dilakukan oleh objek-objek tersebut, misalnya dosen 

mengajar, mahasiswa ujian, karyawan bolos kerja. 

 Dalam pemrograman prosedural, yang menjadi orientasi adalah bagaimana 

melakukan kerja, seperti mengubah data masukan (input) supaya mendapatkan 

keluaran (output) yang kita inginkan. Dengan pola pikir ini, kita akan memecah 

program menjadi beberapa bagian berupa perintah-perintah yang lebih kecil dan 

sederhana. 
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Sedangkan dalam OOP (Object Oriented Programming), pola pikir yang 

digunakan adalah berbasis objek. Dengan pola pikir ini, kita harus memodelkan 

sistem menjadi objek-objek. Kemampuan kita menganalisis masalah dan 

memetakan objek berdasarkan kenyataan di lapangan sangatlah penting. Setelah 

objek didefinisikan, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana hubungan 

antara objek yang satu dengan objek yang lain. 

2.8.2 Unified Modelling Language (UML) 

 UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, 

dan membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

banyak level abstraksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung 

bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa notasi di beragam metodologi, usaha 

bersama dari banyak pihak, didukung oleh kakas-kakas yang diintegrasikan lewat 

XML (XMI). Standar UML dikelola oleh OMG (Object Management Group). 

A. Diagram Struktur 

Diagram ini untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan 

mendokumentasikan aspek statik dari sistem. Diagram struktur pada UML terdiri 

dari: 

1. Diagram kelas (Class diagram) 

2. Diagram objek (Object diagram) 

3. Diagram komponen (Component diagram) 

4. Diagram deployment (Deployment diagram) 

B.  Diagram Perilaku 

Diagram ini untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan 

mendokumentasikan aspek dinamis dari sistem. Diagram perilaku pada UML terdiri 

dari: 

1. Diagram use-case (Use-case diagram) 

2. Diagram sekuen (Sequence diagram) 

3. Diagram kolaborasi (Collaboration diagram) 

4. Diagram statechart (Statechart diagram) 

5. Diagram aktivitas (Activity diagram)  

2.9 Konsep Normalisasi Data 

  Normalisasi merupakan sebuah proses pengelompokan data elemen menjadi 

tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Proses normalisasi bertujuan 



untutk mendapatkan yang optimal. Dalam proses normalisasi harus dicari bentuk 

normal dari setiap tipe. 

Bentuk-bentuk normalisasi yang digunakan sebagai berikut: 

a. Bentuk tidak normal (Unnormalized Form) 

Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan 

mengikuti format tertentu, dapat saja tidak lengkap dan terduplikasi. Data 

dikumpulkan apa adanya sesuai keadaannya. 

b. Bentuk normal tahap pertama (1
st

 Normal Form) 

Definisi: 

Sebuah tabel disebut 1NF jika: 

a. Tidak ada baris yang duplikat dalam tabel tersebut 

b. Masing-masing cell bernilai tunggal 

Catatan: Permintaan yang menyatakan tidak ada baris yang duplikat dalam 

sebuah tabel berarti tabel tersebut memiliki sebuah kunci, meskipun kunci 

tersebut dibuat dari kombinasi lebih dari satu kolom atau bahkan kunci tersebut 

merupakan kombinasi dari semua kolom. 

c. Bentuk normal tahap kedua (2
nd

 Normal Form) 

Bentuk normal kedua (2NF) terpenuhi jika sudah memenuhi kriteria bentuk 

normal pertama (1NF) dan kemudian, pada sebuah tabel semua atribut yang 

tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada 

primary key secara utuh. 

Sebuah tabel dikatakan tidak memenuhi 2NF, jika ketergantungan fungsional 

bersifat parsial (hanya tergantung pada sebagian dari primary key). 

d. Bentuk normal tahap ketiga (3
rd

 Normal Form) 

Sebuah tabel dikatakan memenuhi bentuk normal ketiga (3NF), jika sudah 

memenuhi kriteria normal kedua (2NF) dan file non key harus tergantung pada 

primary key. File ini harus saling tidak tergantung satu sama lain. 

2.10 Gambar Umum Perangkat Lunak 

2.10.1 Pengenalan JAVA 

JAVA adalah sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Sun 

Microsystems, sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat. Bahasa ini sangat 

berkembang pesat terutama untuk web-programming. Dalam beberapa tahun terakhir 

ini, java telah merambah dunia mobile dengan J2ME (Java 2 platform, Micro Edition: 

MIDlet, dipakai dalam mobile-phone, PDA, smart-phone dan sebagainya). Java juga 

banyak dipakai dalam aplikasi server dengan J2EE (Java 2 platform, Enterprise 



Edition: JSP, servlet). Dan juga J2SE (Java 2 platform, Standart Edition) untuk 

pemrograman aplikasi Java dan applet. 

2.10.2 Java IDE Netnbeans 6.5 

IDE NetBeans merupakan Intergrated Development Environment (IDE) yang 

telah banyak  dipakai untuk mengembangkan program dalam bahasa Java. 

IDE NetBeans merupakan aplikasi yang digunakan khusus untuk 

mengembangkan program Java. Didalamnya sudah tersedia banyak fitur untuk 

memudahkan pemrogram, seperti komplikasi dan debugging, pengaturan file-file 

Java, dan deteksi kesalahan sintaks pemrograman Java. Kode program Java 

biasanya disimpan dengan ekstensi file .Java 

2.11 Konsep Dasar Database MySQL 

Structured Query Language disingkat SQL adalah salah satu bahasa generasi 

level ke-4 (4
th
 GL) yang awalnya dikembangkan oleh IBM di San Jose Research 

Laboratory. Berbeda dengan bahasa level ke-3 (3
th
 GL), Structured Query Language 

(SQL) adalah bahasa yang bersifat request oriented dan bersifat non-prosedural 

sehingga lebih mudah untuk dipelajari karena sintaksis yang digunakan hampir 

menyerupai bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Oleh karena 

itu, SQL lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, SQL juga bersifat non case 

sensitif. Banyak vendor pembuat DBMS (Database Management System) yang saat ini 

menggunakan SQL sebagai standarisasi dalam produknya, seperti ORACLE, Microsoft 

SQL Server, PostGreSQL, dan MySQL. 

 Untuk mengolah database yang menggunakan query yang merupakan 

tindakan yang bisa dilakukan sebagai rutinitas. Query itu sendiri merupakan perintah 

untuk mengakses database. 

Ada dua bagian utama SQL: 

1. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang digunakan 

untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan objek database, menciptakam objek 

database atau bahkan menghapus objek database. Objek database dapat berupa 

tabel atau database itu sendiri. DDL juga dapat digunakan untuk membuata 

koneksi antar tabel database beserta batasannya dengan menentukan indeks 

sebagai kuncinya. 

DDL yang umum dipakai adalah: 



a. CREATE 

Digunakan untuk menciptakan objek database yang baru atau menciptakan 

database itu sendiri. 

b. DROP 

Digunakan untuk menghapus objek database. 

c. ALTER 

 Digunakan untuk mengubah atribut atau entitas dari objek suatu database. 

2. DML atau Data Manipulation Language merupakan query yang digunakan untuk 

memanipulasi data, seperti untuk menampilkan data, mengubah data, menghapus 

data, atau mengisi data. 

a. SELECT 

SELECT merupakan query yang digunakan untuk mengambil data atau 

menampilkan data. Data yang telah diambil atau dipilih boleh saja ditampilkan 

dalam aplikasi yang kita buat atau digunakan untuk kontrol program.  

b. INSERT 

Digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. 

c. DELETE 

Digunakan untuk menghapus data. 

d. UPDATE 

Digunakan untuk melakukan perubahan pada data. 

 Database Management System (DBMS) dapat melakukan pekerjaan 

untuk menambah, menghapus, memanipulasi serta memperoleh data atau informasi 

berdasar perintah SQL yang diberikan melalui sebuah aplikasi yang berupa program 

development menggunakan Visual Studio, .NET, Java, Phyton, Borland dan bahasa 

program lainnya. Jika ingin mendapatkan suatu informasi, maka perintah SQL tersebut 

diketikkan pada aplikasi database. Perintah-perintah tersebut akan diteruskan ke DBMS 

untuk diproses. Pada saat DBMS melakukan tugasnya, DBMS tersebut akan 

mengambil atau memanipulasi data-data dalam database sesuai perintah SQL yang 

diterimanya, dan kemudian memberikan atau mengembalikan data yang telah diproses. 

 

 

 

 



3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Tinjauan Umum 

 Janu Group Yogyakarta merupakan induk usaha yang didirikan pada tahun 1998 

oleh seorang pengusaha asal Yogyakarta yang bernama Bapak Singgih Januratmoko. 

Beliau mengawali usahanya pertama kali dalam bidang peternakan broiler tradisional 

dengan nama Janu Putra. Bisnis keluarga yang dimulai dengan penjualan ayam potong 

di pasar-pasar tradisional. Bisnis ini ternyata mengalami kemajuan yang sangat pesat 

dengan omset yang juga terus meningkat. 

 Seiring berjalannya waktu Janu Putera tidak saja bergerak pada unit usahanya di 

atas, Janu Putera mulai memperluas usahanya dengan berbagai macam variasi unit 

usaha, mulai dari produksi ayam dan telur, obat-obatan hewan hingga mini market yang 

menjual barang kebutuhan sehari-hari.  

 Seiring dengan tuntutan organisasi maka pada akhir tahun 2010 semua unit 

usaha digabung dalam satu manajemen yaitu Janu Group. Kemudian induk usaha Janu 

Group tersebut dibagi menjadi 2 Divisi berdasarkan unit usaha yaitu bergerak dibidang 

commercial dan bidang kemitraan atau poultry. Saat ini Janu group memilki ± 400 

karyawan yang tersebar di seluruh unit usaha Janu Group. 

3.2 Analisis Sistem 

Jogiyanto (1995) mendefinisikan bahwa Analisis sistem adalah penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam beberapa bagian komponennya 

dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, 

kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikannya. 

Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang 

menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. 

Tahapan ini sangat penting karena menentukan bentuk sistem yang harus dibangun. 

Tahapan ini bisa merupakan tahapan yang kritis dan sangat penting, karena dengan 

adanya kesalahan pada tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan pada tahap 

berikutnya. 

 



3.2.1 Analisis Kelemahan Sistem Lama 

Permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem penggajian yang 

sedang berjalan perlu ditemukan dan diperbaiki. Dalam hal ini adalah perbaikan 

sistem dari sistem penggajian yang lama menuju sistem penggajian yang baru. 

Bertujuan supaya sistem yang baru berhasil dan menghasilkan informasi-informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Menganalisis kebutuhan informasi 

pemakai juga perlu dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan. 

Dalam mempelajari tahapan-tahapan dari proses analisis sistem informasi 

penggajian pada perusahaan Janu Group Yogyakarta, maka sebagai landasan 

penulis menggunakan metode atau kerangka kerja PIECES (Performance, 

Information, Economic, Control, Efficiency dan Control). 

3.2.2 Analisis Biaya dan Manfaat 

Sebelum sistem informasi dikembangkan, maka perlu dilakukan analisis 

kelayakan ekonomisnya. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan analisis 

biaya atau keuntungan (Cost/Benefit Analisys). Keuntungan dari pengembangan 

sistem informasi tidak semuanya mudah diukur secara langsung dengan nilai mata 

uang. 

a. Komponen-komponen Biaya 

1) Biaya Pengadaan (Procurement Cost) 

Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan perangkat 

keras. 

2) Biaya Persiapan Operasi (Star-up Cost) 

Biaya persiapan operasi berhubungan dengan semua biaya untuk 

pembuatan sistem sampai sistem siap dioperasikan. 

3) Biaya Proyek (Project Related Cost) 

Biaya proyek ini berhubungan dengan biaya - biaya untuk 

mengembangkan sistem dan implementasinya. 

4) Biaya Operasi (On Going Cost) dan Biaya Persiapan (Maintenance Cost) 

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 

sistem supaya sistem dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

sasaran yang dicapainya. Sedangkan, biaya perawatan merupakan biaya 



yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa pengoperasian 

sistem. 

b. Komponen-komponen Manfaat 

Manfaat dalam sistem operasi dapat diklarifikasikan dalam bentuk 

keuntungan berwujud (Tangiable Benefits) dan keuntungan tidak berwujud 

(Intiangiable Benefits). 

Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-

penghematan atauu peningkatan di dalam Perusahaan yang dapat diukur secara 

kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Sedangkan keintungan tidak berwujud 

merupakan keuntungan yang sulit diukur dalam bentuk satuan nilai uang. 

3.2.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang digunakan untuk membangun aplikasi penggajian 

karyawan adalah dengan UML (Unified Modelling Language). UML adalah bahasa 

grafis untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem 

perangkat lunak. 

3.2.4 Perancangan Database 

Database merupakan sekumpulan data yang saling terintegrasi satu sama 

lain dan terorganisasi berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan 

tersimpan pada sebuah perangkat keras (hardware) komputer. 

1. Normalisasi 

Normalisasi merupakan cara pendekatan dalam membangun desain logika basis 

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

dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan 

struktur tabel yang normal. Normalisasi dilakukan dengan tujuan agar terhindar 

penumpukan data (redundancy), data yang tidak konsisten (inconsistency), serta 

data yang tidak efisien (inneficiency). 

2. Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel akan memberikan gambaran tentang hubungan masing-

masing tabel terhadap tabel lainnya. Dengan adanya relasi tersebut akan 

mempermudah pembacaan tabel karena akan terlihat field mana yang dijadikan 

primary key dan foreign keynya. 



3.2.5 Perancangan Tabel 

Perancangan struktur tabel merupakan tahapan desain tabel yang berfungsi 

untuk melakukan penyimpangan data dalam storage database. 

3.2.6 Perancangan Antar Muka Sistem 

4.1 Perancangan Input Sistem 

 Rancangan input data merupakan tampilan layer yang digunakan 

sebagai penuntun bagi pengguna (user) tentang tata cara pemasukan 

data dan data apa saja yang akan dimasukkan. 

4.2 Perancangan Output Sistem 

Perancangan output merupakan perancangan yang berkaitan dengan 

informasi hasil pengolahan data. 

4. Implementasi dan Pembahasan 

Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem yang baru 

dikembangkan supaya nantinya sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan 

yang diharapkan. Tujuan dari tahap implementasi ini adalah menyiapkan semua kegiatan 

penerapan sistem sesuai dengan rencana yang ditentukan. 

4.1 Kegiatan Implementasi Sistem 

1) Pemilihan dan Pelatihan Personil 

 Pengguna sistem merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam 

proses penggunaan sistem. Pemilihan dan pelatihan personil bertujuan agar 

pengguna yang diberikan wewenang menjalankan sistem baru tidak kesulitan. 

2) Instalasi Perangkat Lunak 

Merupakan proses mempersiapkan semua kebutuhan perangkat lunak sehingga 

bisa untuk mengoperasikan sistem. 

3) Pembuatan Database 

Pembuatan tipe data meliputi banyak hal, diantaranya tipe data pada masing-

masing field sekaligus dengan pembuatannya. Untuk mengimplementasikan 

rancang dan mengelola database penulis menggunakan phpMyAdmin. 

4.2 Uji Coba Sistem dan Program 



1) Pengetesan Program 

Sebelum program diimplementasikan, maka program aplikasi harus terbebas dari 

kesalahan. Kesalahan program yang mungkin terjadi dapat dispesifikasikan menjadi 

tiga bentuk kesalahan, antara lain: 

a. Kesalahan bahasa (Syntax error) adalah kesalahan di dalam penulisan kode 

program yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. 

b. Kesalahan waktu proses (Runtime error) merupakan kesalahan yang terjadi 

disaat program dieksekusi. Kesalahan ini menyebabkan proses program 

berhenti sebelum selesai pada saatnya. Ini kemungkinan disebabkan karena 

kompiler menemukan kondisi yang belum terpenuhi. 

c. Kesalahan logika (Logical error) merupakan kesalahan logika dari program 

aplikasi. Kesalahan ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan 

mengenai kesalahan yang terjadi, namun hasil eksekusi program juga tidak 

sesuai yang diharapkan. 

2) Pengetesan Sistem 

Pengetesan sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar komponen 

sistem yang diimplementasikan. Tujuan utama pengetesan ini untuk memastikan 

bahwa elemen-elemen dari sistem aplikasi bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 

a. Uji Coba Black Box 

Uji coba black box merupakan test-case perangkat lunak berdasarkan pada 

spesifikasi sistem mengenai validasi sistem. Tujuan utama uji coba ini untuk 

mengetahui apakah data yang diinputkan sudah sesuai dengan data yang 

diharapkan dari perancangan. 

 

Berikut adalah contoh pengetesan dengan menggunakan metode black box pada 

saat login pengguna. Apabila data input tidak sesuai maka akan muncul validasi. 



 

Gambar 4.1 Validasi Input Data Login Pengguna 

b. Uji Coba White Box 

Uji coba white box merupakan metode perancangan prosedural yang bertujuan 

untuk memperoleh test-case kerja perangkat lunak secara rinci. 

 

Selanjutnya adalah contoh uji white box untuk validasi input data yang berupa 

tanggal lahir. Yang mana tanggal lahir harus tidak boleh sama dengan hari 

sekarang. 

 

Gambar 4.2 Notifikasi Validasi Input Data Tanggal Lahir 



4.3 Pemeliharaan Sistem 

 Pemeliharaan sistem dilakukan bertujuan untuk menjaga sistem agar dapat terus 

bekerja dengan optimal selama masa pakainya. Pemeliharaan sistem meliputi dari 

pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

1. Pemeliharaan Perangkat Keras 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memelihara perangkat keras (hardware), 

antara lain: 

a. Selalu memastikan sumber listrik yang dipergunakan dalam keadaan aman. 

Tegangan listrik yang naik turun dan tidak ada ground dengan baik dapat 

memperpendek umur hidup perangkat elektronik. Oleh karena itu, sangat penting 

sekali memastikan instalasi listrik sudah baik. Dan sebaiknya memasangkan 

stabilizer agar tegangan listrik tetap stabil. 

b. Pemakaian dan pemeliharaan printer untuk media pencetak laporan. 

Memastikan bahwa kondisi printer selalu tetap terjaga kebersihannya. Dan 

mengisi ulang tinta secara berkala yang berkualitas. 

2. Pemeliharaan Perangkat Lunak 

Pemeliharaan perangkat lunak (software) sangat penting seperti halnya perangkat 

keras. Untuk menjaga data tetap utuh dan tidak hilang, setidaknya diback up database 

secara berkala, minimal satu bulan sekali. Selain itu juga sangat penting melakukan 

instalasi anti virus dan tune up tools untuk menjaga performa kinerja komputer selalu 

dalam keadaan maksimal. 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah telah berhasil dibangun sebuah 

Aplikasi Penggajian pada Perusahaan Janu Group Yogyakarta yang memiliki fitur-fitur 

: 

1. Dengan analisis PIECES (Performance, Information, Economic, Control, 

Eficiency, Service) akan didapatkan beberapa permasalahan yang dijumpai 

dari sistem lama dan akhirnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

utamanya. 

2. Dengan diimplementasikannya sistem aplikasi penggajian ini  sangat 

membantu dalam menyelesaikan masalah pengolahan data kepegawaian 

pada Perusahaan Janu Group Yogyakarta, sehingga diperoleh kemudahan, 

ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. 



3. Dengan program aplikasi penggajian ini, perusahaan dapat memperoleh 

hasil laporan kepegawaian terutama penggajian dengan akurat sebagai 

bahan pengambilan keputusan. 

4. Dengan program aplikasi penggajian ini dapat membantu produktifitas kinerja 

pada Perusahaan Janu Group Yogyakarta. 

5.2. Saran 

Mengingat keterbatasan yang dialami penulis terutama masalah pemikiran 

dan waktu, sehingga sistem tersebut mengalami kekurangan. Aplikasi penggajian 

yang dibuat merupakan bagian kecil dari Sistem Informasi, untuk pengembangan ke 

depan diharapkan ada sebuah Program Sistem Informasi yang memiliki fasilitas yang 

lebih lengkap. Untuk itu penulis menyampaikan saran untuk kesempurnaan sistem ini 

di masa mendatang. 

1. Perusahaan Janu Group Yogyakarta mempunyai kurang lebih 12 unit usaha 

yang tersebar di indonesia, maka dimungkinkan untuk aplikasi penggajian ini 

dikembangkan dimasa yang akan datang secara online. 
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