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ABSTRACT

Information systems needed to manage the business in this modern era. The 

development of science and technology have been advancing rapidly. After the computer 

applications developed, many institution or companies who want to expand by using science 

and technology. From the description, so the writer interested to the theme of thesis field of 

the management information systems by title "Analysis and Design of Information Systems 

Payroll of Tifosi Futsal in Yogyakarta".

The writer will explain the inner workings of payroll Tifosi Futsal and the factors the 

payroll workings affect. The writer used Borland Delphi programming language and MySQL 

Front in payroll application for help to calculating the employee's salary and compared with 

the manual method who complicated but with Delphi, preparing reports of payroll will be 

easily and briefly with the desired results.

The purpose of this application is user friendly for the employees who used this 

application without having to take a course for software and as a requirement of graduation 

from STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Keywords: analysis, system, payroll, Tifosi Futsal
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1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini setiap perusahaan membutuhkan sebuah 

sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan dalam mengambil sebuah 

keputusan dan berbagai informasi dari manajer dan para praktisi.Komputer 

merupakan salah satu sarana perkembangan teknologi yang sangat membantu 

sekali dalam mengelola informasi dan pengambilan keputusan.

Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya 

penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan.Perusahaan – perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan 

mencapai sukses harus mengikuti era informasi dengan menggunakan alat 

pendukung pengolah data yaitu komputer.Dengan adanya komputer sebagai alat 

pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan dapat 

dikomputerisasikan, dalam hal ini bidang – bidang yang dianggap penting dan utama 

karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.

Proses penggajian yang telah ada di Tifosi Futsal  dapat dikatakan masih 

kurang efisien  dan kurang efektif karena semua masih dilakukan secara manual, 

mulai dari pendataan karyawan, presensi, dan perhitungan gaji dilakukan secara 

manual oleh seorang pimpinan, hal tersebut sering mengakibatkan hasil yang kurang 

teliti dan memakan waktu yang lama. 

Pada Tifosi Futsal mengalami kesulitan dalam bidang penggajian karyawannya yaitu 

dengan diciptakannya suatu sistem penggajian karyawan. Oleh sebab itu penulis 

mencoba mengambil tema dalam Skripsi ini dengan judul :Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada Tifosi Futsal 

Yogyakarta.
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2. Landasan Teori

SDLC (System Development Life Cycle)

System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses evoluasioner yang diikuti 

dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Terdiri dari 

serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem.SDLC sering 

disebut pendekatan air terjun (waterfall approach) bagi pengembangan dan penggunaan 

sistem.1SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat 

lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (planning), analisis (analysis), desain 

(design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance).

   Proses waterfall sebagai berikut :

Gambar 2.1 Proses model waterfall

3. Analisis

3.1 Hasil analisis kinerja (Performance)

Tabel 3.1 Hasil analisis kinerja

                                                

Parameter Hasil Analisis

Throughput Perekapan data selama 1 bulan.

Respon Time Karena masih menggunakan sistem secara manual, 

dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit dalam setiap proses 

perekapan datanya. Ada beberapa proses perekapan yang 

harus dilakukan seperti pembuatan laporan barang, 

Planing

Implementation

Maintenance

Analysis

Design

Testing
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3.2 Hasil analisis informasi (Information)

Tabel 3.2 Hasil analisis informasi

pembelian, penyewaan. Dengan sistem yang sedang 

berjalan proses tersebut membutuhkan cukup banyak 

waktu, apabila rata-rata perekapan setiap laporan berkisar 

antara 10-15 menit.

Parameter Hasil Analisis

Akurat Data yang dihasilkan dari sistem transaksi manual 

terkadang menghasilkan data yang kurang akurat 

karena adanya kesalahan dalam proses pencatatan 

data.

Contoh: Akurasi pembulatan angka dalam 

penghitungan gaji karyawan.

Tepat Waktu Informasi yang dibutuhkan sering tidak tepat waktu. 

Informasi yang diinginkan sering mengalami hambatan 

karena proses pengolahan data yang cukup memakan 

waktu.

Contoh : Karena menggunakan metode manual 

sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam 

pengumpulan laporan.

Relevan Informasi kurang relevan.Informasitersebut harus 

mempunyai manfaat buat pemakainya. Karena data 

yang diharapkan tidak sampai pada sasaran yang 

diinginkan.

Contoh:Karena pelaporan tidak tersistem, hingga 

suatu saat data manual tersebut hilang mengakibatkan 

informasi data tersebut tidak sesuai dengan keyataan. 
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3.3 Hasil analisis ekonomi (Economy) 

Tabel 3.3 Hasil analisis ekonomi

3.4 Hasil analisis pengendalian (Control)

Tabel 3.4 Hasil analisis pengendalian

3.5 Hasil analisis efisiensi (Efficiency)

Tabel 3.5 Hasil analisis efisiensi

3.6 Hasil analisis pelayanan (Service)

Tabel 3.6 Hasil analisis pelayanan

Parameter Hasil Analisis

Kendala dari 

sistem

Dalam melakukan transaksi penjualan dan proses 

pencarian data barang masih lambat sehingga kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan kurang memuaskan 

serta tidak sesuai dengan harapan dan kemauan 

sehingga merugikan pelanggan.

Parameter Hasil Analisis

Nilai ekonomis dari 

sistem

Dalam 1 bulan bisa membutuhkan kertas 1 rim 

lebih hanya untuk kebutuhan transaksi dalam 

sistem manual..

Parameter Hasil Analisis

Pengendalian Jika kehilangan terhadap data transaksi karena 

keteledoran atau kelalaian yang terjadi, sangat sulit 

mendapatkan data yang telah hilang. Karena sistem yang 

sedang berjalan belum mempunyai back up data untuk 

menanggulangi adanya kehilangan datanya.

Parameter Hasil Analisis

Segi Efisiensi Dalam sistem manual yang sedang berjalan, perekapan 

data adalah proses yang berulang-ulang. Sehingga 

menimbulkan ketidak efisiensian dalam proses 

pengolahan data yang secara manual.
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4. Hasil analisis dan pembahasan

4.1 Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional berisi proses-proses yang nantinya dilakukan oleh sistem dan 

informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem.

1. Sistem harus dapat melakukan proses entri data karyawan, pelanggan, absensi.

a. Pengguna yang ingin menjalankan sistem harus memiliki NIK dan password

untuk dapat memasuki sistem.

b. Pengguna dapat melakukan input data pelanggan baik yang member  

maupun non member untuk kebutuhan transaksi baik kode lapangan, nama 

pelanggan dan lain-lain.

c. Pengguna dapat melakukan input data absensi baik waktu tiba dan waktu 

pulang dengan memasukkan kode karyawan, waktu tiba , waktu pulang dan 

lain – lain.

d. Pengguna dapat melakukan input data pelanggan baru dengan memasukkan 

kode pelanggan, nama, alamat dan nomor telepon.

e. Pengguna dapat melakukan input data karyawan untuk kebutuhan transaksi 

baik nik dan nama.

2. Sistem harus dapat melakukan pembuatan laporan secara otomatis

a. Pengguna dapat menampilkan hasil laporan data karyawan.

b. Pengguna dapat menampilkan  hasil laporan data absensi.

c. Pengguna dapat menampilkan  hasil laporan data pelanggan.

d. Pengguna dapat menampilkan hasil laporan data pendapatan.

e. Pengguna dapat menampilkan hasil laporan data pengeluaran.

f. Pengguna dapat menampilkan hasil laporan data pembelian.
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4.2 Kebutuhan non fungsional

Kebutuhan non fungsional menyangkut perilaku sistem yang berhubungan dengan 

operasional, keamanan, informasi dan kinerja.

Kebutuhan yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan sistem informasi 

pada “Tifosi Futsal Jogja” adalah:

1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

a. Ketika sistem dibuat:

 Intel (R) Core(TM) 2 Duo CPU

 Harddisk 250GB

 Memory DDR2 2 GB

 Keyboard dan mouse

b. Ketika sistem dijalankan:

 Processor Intel Pentium 4

 Harddisk 250GB

 Memory DDR2 1GB

 Keyboard, mouse dan printer

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (software)

a. Ketika sistem dibuat:

 Microsoft Windows XP Sp.2

 Microsoft Visual Basic 2008 Delphi Borland 6.0

 Microsoft SQL Server 2005

b. Ketika sistem dijalankan:

 Microsoft Windows XP Sp.2

3. Kebutuhan pengguna (brainware)

a. Ketika sistem dibuat

Untuk membangun sistem ini dibutuhkan seorang programmer yang bertugas 

untuk membuat program dan seorang sistem analis untuk menganalisa apa-apa 

saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem dan program.

b. Ketika sistem dijalankan

Penggunaya adalah karyawan Tifosi Futsal yang bertugas untuk 

mengoperasikan system
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Jadwal Karyawan

Jam_kerja Kode_Jdwlkary Kode_Kary

Mendapatkan Karyawan

Kode_kary Nama_kary Jen_kel

TTL

Pass

Alamat

Status

Jabatan

Mengatur

Operasional

Kode_opl

Total_bayar
Operator

pass

status

Durasi_book

Kode_pengeluaran

Kode_kary

Jam_book

Tgl_book

Kode_book

Gaji

Total_gaji

Jlh_cashbon

Ptngn_terlambat

Kode_kary

Dana_sosial

Jlh_lemburGaji_pokok

Tgl_terima

No_slipgaji

Bonus

Menentukan

Melakukan

PengeluaranMembayarPosisi

Gaji_pokok

Jenis_posisi

Kapasitas
Kode_posisi

Jemis_pengeluaran

tanggal

Kode_pengeluaran

Keterangan

Jumlah

Menentukan

Absensi

Kode_Jdwlkary

Kode_Kary

Id_Absen Jlh_lembur

1

Setting bonus

Menentukan

Bonus_main

tahunan

totalpengeluaran Kode_pengeluaranlain

potonganmember

Kode_settingbonus

lembur Menentukan Pelanggan

Menentukan

Pemasukan

Menentukan Waktu absensi

Operasional lain

Mengatur

Melakukan

Pengeluaran lain
keterangan

jenispengeluaran

operator

Kode_operasionalain

tanggal

Kode_transaksi

Jenis_transaksi

Harga_satuan

jumlah

totalnayarterbayar

Hargalapangan

Menentukan

Kode_lapangan

Jenis_lapangan Harga_lapangan

Kode_transaksi

jenispemasukan

tanggal

jumlah

keterangan

Kode_pelanggan

Alamat

Tgl_daftar

Tgl_akhir

Nama_pelanggan

Koed_waktuabsensi
hari

jamkerja

mulai
selesai

M1

1

1

M

1

1 1

1

M
1

1

M

1

M

1

1

M

M

1

1

1

1 M

Gambar 4.1 ERD Tifosi Futsal
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4.3 Relasi Antar Tabel

Merupakan hubungan antar tabel yang satu dengan tabel yang 

lain. Hubungan ini berfungsi untuk menunjukkan relasi antar tabel 

sehingga membentuk suatu jaringan data. Adapun hubungan antar 

tabelnya:

Tabel Absensi

Kode_absen
Jamkerja
Mulai
Kode_karyawan
Tanggal
Waktu_tiba
selesai
Status_tiba
Status_tdkhadir
Jlh_lembur
Keterangan

Tabel Karyawan

Kode_karyawan
Nama_karyawan
Jenis_kelamin
TTL
Alamat
Status
Password
Jabatan
Tgl_mulai

Tabel Jadwal Karyawan

Kode_jdwlkaryawan
Kode_karyawan
Jam_kerja

Tabel Pengeluaran

Kode_pengeluaran
Tanggal
Jenis_pengeluaran
Jumlah
Keterangan

Tabel Gaji

Kode_gaji
Kode_pengeluaran
Kode_karyawan
Gaji_pokok
Jlh_cashbon
Potongan_trlambat
Dana_sosial
Jlh_lembur
THR
Bonus
Status
Tgl_terima
Total_gaji

Tabel Operasional

Kode_opersional
Kode_transaksi
Tgl_booking
Jam_booking
Kode_karyawan
Kode_pengeluaran
Durasi_booking
DP
Status
Operator
Total_bayar
jenis_pelanggan
Kode_pelanggan
Kode_lapangan
bousmain

Tabel Posisi

Kode_posisi
Jenis_posisi
Kapasitas
Gaji_pokok

Table Waktu_absensi

kode_waktuabsensi
Hari
Jam_kerja
waktu_masuk
waktu_kembali

Table Pemasukan

kode_pemasukan
tanggal
jenis_pemasukan
kode_transaksi
jumlah
keterangan

Table Operasional_lain

Kode_operasionallain
tanggal
kode_transaksi
jenis_transaksi
harga_satuan
jumlah_bayar
terbayar
operator

Table Pengeluaran_lain

kode_pengeluaranlain
jenispengeluaran
totalpengeluaran
keterangan
operator

Table Setting_bonus

kode_settingbonus
tahunan
lembur
potonganmember
bonusmaina

Table Pelanggan

kode_pelanggan
namapelanggan
alamat
telpon
tanggaldaftar
tanggalakhir

Table Harga_lapangan

kode_lapangan
jenis
harga

Gambar 4.2 Relasi antar tabel Tifosi Futsal
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Gambar 4.3 Flowchart Tifosi Futsal
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4.4 Data Flow Diagram (DFD)

Merupakan perancangan sistem yang berorientasi pada alur data yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan hasil analisa maupun perancangan sistem yang 

sudah dikomunikasikan oleh sistem kepada user maupun pembuat aplikasi program.

1. Data Flow Diagram Level 0

Gambar 4.4 DFD level 0 Tifosi Futsal

0

Sistem Informasi 
Pengelolaan Gaji 

karyawan Tifosi Futsal
Admin Manager

Data Karyawan
Data Pelanggan
Data Pemasukan
Data Pengeluaran

Laporan Data Karyawan
Laporan Data Pelanggan
Laporan Data Pemasukan
Laporan Data Pengeluaran

Laporan Data Pelanggan
Laporan Data Pemasukan
Laporan Data Pengeluaran

Laporan Data Karyawan

Input data pelanggan
Input data pemasukan
Input data pengeluaran
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A dm in

Inse rt data  
ka ryaw an

Insert data  
Posisi

Insert data  w aktu 
absensi

Inse rt  data 
absensi

Inse rt data 
jadw al ka ryaw an

Insert da ta 
operasional

Inse rt data 
pem asukan

Inse rt data  
penge lua ran

Insert da ta 
pengeluaran la in Insert data  ga ji 

Insert data  
ope rasional la in

Insert data  ha rga 
lapangan

Insert data  
pelanggan

Insert da ta 
se tting bonus

14.013.012.07.0 8.0 11.010.09 .03.01.0 2 .0 4.0 5 .0 6.0

D ata  karyaw an
D ata  posisi

D ata  w aktu absensi

D ata  absensi

D a ta jd w al karyaw an
D ata ope rasiona l

D a ta pem asukan

D ata pengeluaran la in

D a ta gaji

D a ta ope rsional la in

D a ta harga  lapangan
D ata pelanggan

D ata setting bonus

D ata  penge lua ran

D a ta ka ryaw an D ata se tting bonusD a ta pelangganD ata harga lapanganD ata ope rsional la inD ata  ga jiD ata pengeluaran la inD a ta pengeluaranD ata  pem asukanD ata ope rasionalD ata jdw al ka ryaw anD ata absensiD a ta w aktu  absensiD ata  posisi

D ata se tting bonusD a ta pelangganD ata harga lapanganD ata  opersiona l la inD ata  gajiD ata pengeluaran la inD a ta pengeluaranD ata  pem asukanD ata ope rasionalD a ta jdw al ka ryaw anD ata  absens iD a ta w aktu  absensiD a ta pos is iD ata  karyaw an

P em buatan  
laporan  

M anager 

15 .0

D ata  absens i

D a ta jadw a l karyaw an

D ata ope ras iona l

D ata  pem asukanD ata  pengelua ran

D a ta penge luaran  la in

D ata gaji

D ata  operasional la in

D ata harga lapangan

D ata  pe langgan

D ata ka ryaw an

Laporan 

Gambar 4.5 DFD Level 1 Tifosi Futsal
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4.5 Manual program

1. Tampilan Login

Halaman login akan menampilkan kolom pengisian NIK, Nama karyawan dan 

password untuk dapat masuk ke dalam halaman utama aplikasi. Untuk NIK  dan password

sesuai data yang ada dalam database sedangkan nama akan muncul secara otomatis.

Gambar 4.6 Tampilan Login

2. Tampilan Menu Utama

Halaman menu utama akan tampil jika proses login sudah berhasil.

Gambar 4.7 Tampilan Menu utama
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3. Tampilan Input & Atur data

Dalam form input dan atur data terdapat beberapa form di dalamnya yaitu data 

karyawan, posisi , setting harga lapangan dan waktu absensi, atur jadwal karyawan, dan 

setting bonus tambahan.

1. Form data karyawan

Gambar 4.8 Tampilan Data karyawan

4. Master  data karyawan

Gambar 4.9 Tampilan Master data karyawan
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Dalam form ini terdapat dua pilihan yaitu untuk melihat dan cetak kartu karyawan 

dan data karyawan. Contoh laporan sebagai berikut.

Gambar 4.10 Tampilan Laporam kartu karyawan

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari ERD yang ada maka terbentuklah 14 tabel yang saling berelasi di 

dalamnya. Tabel-tabel tersebut antara lain adalah tabel karyawan, tabel, gaji, 

tabel absensi, tabel harga_lap, tabel pelanggan, tabel operasional, tabel 

operasional_lain, tabel pengeluaran, tabel pemasukan, tabel posisi , tabel bonus, 

tabel jadwalkaryawan, tabel pengeluaran lain dan tabel waktu absen.

2. Sistem yang baru sangat membantu dalam penyusunan laporan yang 

dibutuhkan oleh pimpinan. Laporan yang terdapat didalamnya antara lain adalah 

laporan data karyawan, laporan data pelanggan, laporan data pemasukan dan 

laporan data pengeluaran.
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5.2 Saran

Sebagai penutup penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan juga bagi siapa saja yang mempelajari aplikasi ini, serta sebagai pertimbangan 

bagi pihak Tifosi Futsal Yogyakarta  dalam penyampaian informasi kepada pelanggan dan 

masyarakat umum maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

 Pengembangan dapat menjadikan sistem bersifat client – server, sehingga dapat 

juga diakses dari beberapa media sekaligus seperti terintegrasi dengan web.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam aplikasi 

ini, karena itu penulis akan menerima dan berterima kasih kepada siapa saja yang berkenan 

memberikan saran serta kritik yang dapat membantu dalam pengembangan aplikasi ini 

dikemudian hari
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