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ABSTRACT 

 

CV.Jaya Abadi is a company which is engaged in the distribution of goods to 
several stores in Bima and Dompu region. Currently CV. Jaya Abadi still presence and 
payroll processes manually, giving rise to many mistakes that allow the loss of data and 
the lack of a system to monitor the performance of employees and administrative Seles.  

Thus the officialdom information systems was designed that aims to assist, 
facilitate, expedite, and reduce the error rate of employee data management, attendance, 
payroll, and employment of employees, so as to improve the performance of employees 
at CV.Jaya Abadi.  
The benefits of this system are expected owners do not need to worry about the 
presence of fraud presence, so that a more accurate calculation of salaries and to 
monitor the work Seles and easy administration.  
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1. Pendahuluan 

 Pada CV. Jaya Abadi sistem yang diterapkan untuk presensi dan perhitungan 

penggajian masih dilakukan secara manual, dalam perkembangannya sering terjadi 

salah perhitungan penggajian yang menyebabkan ruginya perusahaan, karyawan yang 

menangani proses penjualan sering lambat dalam menyelesaikan laporan, dan transaksi 

penjualan yang tidak mencapai target, sehingga perlu adanya sistem yang mengatur 

agar dapat mengawasi kinerja karyawan agar lebih efektif, cepat dan mampu mencapai 

target. 

 Setelah mempelajari dan mengamati permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, maka diambil judul yaitu  “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

KEPEGAWAIAN PADA CV.JAYA ABADI KOTA BIMA”. 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

 Pengertian sistem menurut Teguh Wahyono (2004 : 12) mengemukakan bahwa 

sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling 

berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 

 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

 Menurut Teguh Wahyono (2004 : 3) Informasi merupakan hasil dari pengolahan 

data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian – kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

pengambilan suatu keputusan 

 
2.3 Sistem Informasi 

 Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi, yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan (Aji Supriyanto : 2005 : 243). 

2.4 Flowchart 

 Flowchart adalah bagan - bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan 

langkah - langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian 

dari suatu algoritma. 

 

 



2.5 DFD (Data Flow Diagram) 

 Data Flow Diagram digunakan sebagai alat pembuat sistem, merupakan bagian 

yang lebih penting dan kompleks daripada data dimanipulasi oleh sistem. Dengan 

demikian DFD sebagai alat pembuat model yang memberikan penekanan hanya pada 

fungsi sistem. 

 

2.6 Pengertian Basis Data 

 Secara Konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data - data yang 

membentuk suatu berkas (file) yang saling berhubungan (relation) dengan tata cara 

tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data (database) 

merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan (relasi) antar satu dengan 

lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. 

 

2.7 Normalisasi 

 Normalisasi merupakan sebuah tekni relasi basis data dengan melakukan proses 

pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukanentitas dan relasinya. 

proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah terdapat kesulitan dalam 

menambah (insert), menghapus (delete), mengubah (update), mengambil (retrieve) pada 

suatu database. 

 

2.8 MySQL 

 MySQL adalah sebuah sistem menejemen database relasi (relation database 

management system) yang bersifat “terbuka” (open source). Terbuka maksudnya adalah 

MySQL boleh di- download oleh siapa saja, baik versi kode program aslinya (open 

source program) maupun versi binernya (executable program) dan bisa digunakan 

secara (relatif) gratis baik untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan seseorang maupun 

sebagai suatu program aplikasi komputer.  

 

2.9 Netbeans IDE 

 Netbeans IDE adalah IDE open source yang ditulis sepenuhnya dengan bahasa 

pemrograman Java menggunakan platform Netbeans. Netbeans IDE mendukung 

pengembangan semua tipe aplikasi Java. Fitur lainnya alaha sistem proyek berbasis Ant, 

kontrol versi, dan refactoring. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Analisis Sistem 

 CV. Jaya Abadi belum memiliki sistem kepegawaian yang mengatur tentang data 

para karyawannya, pimpinan CV. Jaya Abadi tidak memiliki data lengkap terkait data 



pribadi karyawan maupun data pekerjaan karyawan, sehingga parameter dalam 

menentukan kinerja karyawan khusus seles dan administrasi masih susah. 

 Untuk perhitungan gaji dan presensipun masih dilakukan secara manual 

sehingga sering terjadi kecurangan dalam presensi karyawan dan kekeliruan dalam 

perhitungan penggajian. Sistem presensi dan penggajian  yang saat ini yang berjalan di 

CV.Jaya Abadi. 

3.2 Analisis Kelemahan Ssitem 

 Saat ini CV.Jaya Abadi belum memiliki sistem yang mengatur tentang para 

karyawannya serta terkait dengan proses penggajian para karyawan masih dilakukan 

dengan sistem manual. Kelemahan yang dimiliki saat ini pimpinan cenderung susah 

dalam melihat kinerja setiap karyawannya secara perorangan, dan tidak mengetahui data 

lengkap terkait dengan karyawan. kelemahan lain perhitungan gaji yang dilakukan secara 

manual sering menimbulkan kekeliruan yang merugikan perusahaan. 

 

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.3.1 Kebutuhan Fungsional 

1. Program ini menyajikan sistem login 

a. Sistem ini memberikan hak akses karyawan biasa sebagai user I dan 

karyawan khusus sebagai user II untuk login.. 

b. Sistem ini memberikan hak akses kepada menejer sebagai admin untuk 

login. 

c. Sistem ini memberikan pilihan sign in atau sign out. 

2. Program ini dapat melakukan entri data presensi karyawan 

a. User I & User II 

1. Pengguna dapat melakukan presensi. 

Pengguna melakukan presensi sebanyak 4 kali untuk 2 Shift, Shift I 

masuk pukul 7.00 - 7.15 keluar pukul 12.00 - 12.15, kemudian 

istrahat, shift II masuk pukul 1.00 - 1.15 keluar pukul 17.00 - 17.15. 

b. Admin 

1. Pengguna dapat menampilkan data, edit data, hapus data presensi 

per karyawan. 

2. Pengguna dapat menampilkan data, edit data, hapus data presensi 

seluruh karyawan. 

3. Pengguna dapat menampilkan data, entri data baru, update data, 

dan menghapus data shift kerja karyawan. 

3.  Program ini dapat memantau kinerja karyawan 

a. User II 



Pengguna dapat melakukan entri data pekerjaan. 

b. Admin 

1. Pengguna dapat melakukan entri data, edit data, hapus data, update 

data pribadi karyawan. 

2. Pengguna dapat menampilkan data, edit data, hapus data pekerjaan 

karyawan. 

3. Pengguna dapat menampilkan data per karyawan dan seluruh 

karyawan. 

4. Pengguna dapat menampilkan data, entri data baru, update dan 

menghapus data bagian. 

4. Program ini dapat mengolah proses penggajian 

Admin. 

a. Pengguna dapat menampilkan data, entri data baru, mengupdate 

data dan menghapus data kenaikan gaji. 

b. Pengguna dapat menampilkan data, entri data baru, mengupdate 

data dan menghapus data kenaikan gaji. 

c. Pengguna dapat mengolah data gaji setiap karyawan. 

5. Program ini dapat menampilkan data laporan 

Admin 

a. Laporan data presensi karyawan. 

b. Laporan data kinerja administrasi 

c. Laporan data kinerja seles 

d. Laporan gaji  karyawan. 

 

3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional 

 Dari hasil penelitian,  perangkat teknoligi yaitu (hardware dan software) pada CV. 

Jaya Abadi ini telah tersedia untuk ruangan pemilik maupun ruangan karyawan. dibawah 

ini adalah spesifikasi perangkat yang tersedia di CV.Jaya Abadi, antara lain : 

Spesifikasi perangkat keras (Hardware) yang tersedia di CV.Jaya Abadi, antara lain : 

1. Perangkat Keras (hardware) 

a. Kebutuhan Komputer 1 

Processor : AMD FM2 A4-4000 93.0, Motherboard : GAF2A55M-DS2, HDD 

: Seagate 500 GB, RAM : visipro 2GB/12800, Keyboard & Mouse : Logitech 

MK 100, Monitor : Votre LCD 17”, Casing : dazumba DE350, Optical Driver : 

DVD-RW Lite-On 22x, Printer : Canon PIXMA IP 2770. 

2. Perangkat Lunak (software) 



Rincian perangkat lunak antara lain: Microsoft windows 7 profesional, Xampp, 

netbeans IDE 7.4, Ireport. 

3.4 Analisis Kelayakan Sistem 

 Dokumen dari tahap - tahap sebelumnya dikumpulkan , yang akan digunakan 

untuk memastikan usulan tersebut bisa diteruskan menjadi proyek yang menguntungkan 

maka proposal proyek maka proposal proyek harus dievaluasi kelayakannya dari segi 

kelayakan, diantaranya: Kelayakan teknologi, kelayakan hukum, kelayakan oprasional, 

dan kelayakan ekonomi. 

3.5 Perancangan Sistem 

3.5.1 Flowchart Sistem 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.2 DFD (Data Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Data Flow Diagram (DFD) Context Diagram 

Pengolahan data : 
- Data Karyawan 
- Data Gaji 
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- Data Insentif 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

 

 

 

 



3.5.3 Relasi Antar Tabel 
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Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 

4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi 

4.1.1 Uji Coba Program 

 Uji coba program dilakukan untuk mengetahui apakah program dapat 

berinteraksi dengan personil yang mengoperasikan program tersebut atau tidak. Dalam 

arti program mudah untuk dioperasikan. Selain itu pengetesan program bertujuan untuk 

menghindari kesalahan-kesalan dalam program sebelum program tersebut diterapkan 

dalam sistem yang resmi. 



Kesalahan program yang mungkin terjadi diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: 

1. Kesalahan  (Syntax Error) 

Kesalahan ini terjadi jika kode program yang ditulis tidak sesuai dengan prosedur 

penulisannya.kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki, karena 

compiler akan member tahu letak dan sebab kesalahan sewaktu program 

dikomputer. 

2. Kesalahan Proses ( Run Time Error) 

Kesalahan terjadi sewaktu eksekusi program. Kesalahan ini akan menyebabkan 

proses program berhenti sebelum selesai pada saatnya,karna compiler 

menemukan kondisi yang belum terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. 

3. Kesalahan Logika 

Kesalahan ini terjadi pada logika program yang dibuat. Kesalahan ini sulit 

ditemukan, karena tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahan dan tetap akan 

didapatkan hasilnya hasil proses program, tetapi hasilnya salah. Kesalahan ini 

merupakan kesalahan yang berbahaya, hasil yang salah dapat menyesatkan bagi 

yang menggunakannya. 

4.1.2 Uji Coba Sistem 

 Tujuan utama dari testing sistem adalah untukmencati kesalahan-kesalahan 

yang ada untuk memastikan bahwa sistem benar-benar siap untuk dijalankan. Pengujian 

ini digunakan untuk menguji setiap modul untuk menjamin setiap modul menjalankan 

fungsinya dengan baik. Dalam pengujian sistem ini terdapat dua macam testing yang 

dilakukan, yaitu dengan Black Box Testing dan White Box Testing. 

1. Black Box Testing 

Black Box Testing terfokus pada apakah unit program memenuhi kebutuhan 

(requirement) yang disebutkan dalam spesifikasi. Cara pengujiannya hanya 

dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian 

diamati apakah hasilnya dari unit itu sesuai dengan proses yang diinginkan. 

Berikut adalah hasil dari black box testing yang telah dilakukan. 

2. White Box Testing 

White Box Testing adalah carapengujian dengan melihat ke dalam modul untuk 

meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan 

atau tidak. Salah satu contoh white box testing adalah saat admin salah 

memasukkan password maka akan muncul pesan “password salah”. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka perlu dibuat validasi beberapa kondisi didalam 

program yang menentukan layak atau tidaknya validasi data pada kolom tersebut. 

 

 



4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemeliharaan 

 Untuk menjaga agar sistem yang telah dibuat tetap terjaga, berikut ini beberapa 

tips yang perlu dilakukan, antara lain : 

1. Lindungi komputer dengan memang antivirus dan firewall. 

2. Scan komputer minimal satu minggu sekali. 

3. Update antivirus secara teratur. 

4. Back database minimal satu minggu sekali. 

4.2.2 Instal Aplikasi 

 Instalasi aplikasi dilakukan dengan cara meng-extract file .rar yang berisikan file 

jaya_abadi.jar dan library-library yang berekstensi .jar kedalam komputer pengguna. 

Kemudia membuat database dengan cara masuk ke browser dan buka 

localhost/phpmyadmin dan impor database yang telah disediakan. Dengan selesainya 

import database yang telah di sediakan. Dengan selesainya import database maka 

aplikasi dijalankan. 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab - bab sebelumnya serta 

bagaiman pembuatan sistem, maka penulis dapat diambil kesimpulan yaitu: 

 Dalam Sistem Informasi Kepegawaian terdapat beberapa fungsi yang digunakan 

untuk melakukan proses presensi, melihat kinerja karyawan, serta perhitungan gaji 

karyawan sesuai dengan sistem yang sudah berjalan pada CV Jaya Abadi, merekap 

semua proses yang dilakukan, dan mengeluarkan output- output(laporan) yang 

dibutuhkan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk proses perancangan sistem 

informasi kepegawaian karyawan CV Jaya Abadi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penyempurnaan perancangan sistem informasi kepegawaian ini perlu 

dikembangkan untuk fasilitas pengolahan Lembur bagi karyawan dan 

diusahakan agar selalu mengupdate informasi pada sistem informasi 

kepegawaian ini agar diperoleh informasi yang up to date. 

2. Sistem informasi kepegawaian ini dapat dikembangkan tidak hanya 

menggunakan input manual tetapi dikembangkan menggunakan presensi 

fingerprint. 



3. Sistem informasi kepegawaian ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi client 

server. 

4. Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi untuk memantau kinerja seluruh 

karyawan bukan hanya bagian seles dan administrasi. 
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