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Abstrak - Dewasa ini bukan hal yang langka lagi jika suatu perusahaan menggunakan suatu sistem informasi untuk
memperlancar proses bisnisnya. Karena, jika perusahaan masih menggunakan tenaga manual untuk menjalankan proses
bisnisnya atau sistem di perusahaan, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang. Atas dasar itu peneliti membuat
penelitian yang berjudul sistem informasi penggajian pada CV. Alf Solution. Di penelitian ini peneliti menggunakan
metode penelitian deskriptif. Kemudian untuk metode pengembangannya menggunakan waterfall dengan pendekatan
pemrograman berbasis objek dan alat bantu yang digunakan adalah use case diagram, activity diagram,sequence
diagram, dan class diagram. Hasil penelitian yang dibuat ini dapat mempermudah proses pengelolaan data pegawai,
absensi, pinjaman dan penggajian pada CV. Alf Solution.
Kata kunci : java, penggajian, absensi..
Abstract - Nowadays is not a rare thing anymore if a company uses an information system to expedite the business
processes. Because, if the company is still using manual labor to run its business processes or systems in the company,
then the company will be difficult to develop on that basis researchers made a study entitled payroll information system
on the CV. Alf Solution. In this study, researchers used descriptive research methods. Then, for the development method
using waterfall with the object oriented programing approach and the tools used are use case diagrams, activity
diagrams, sequence diagrams, and class diagrams. The results of this research can simplify the process of managing
employee data, attendance, loans and payroll on the CV. Alf Solution.
Keyword : payroll, java, attendance.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada jaman sekarang dimana teknologi semakin berkembang pesat bukan hal yang langka lagi jika suatu
perusahaan menggunakan suatu sistem informasi untuk memperlancar proses bisnisnya. Karena jika perusahaan masih
menggunakan tenaga manual untuk menjalankan proses bisnisnya atau sistem di perusahaan, maka perusahaan akan
sulit untuk berkembang. Kemudian dari pada itu sistem informasi dapat mengurangi kekeliruan dalam proses
perhitungan yang dilakukan serta mempersingkat sebuah proses yang sebelumnya jika dilakukan manual memakan
lebih banyak proses.
CV. Alf Solution adalah sebuah perusahaan design dengan jumlah pegawai 50 orang, dan tiap tahunnya CV. Alf
Solution menerima pegawai baru. Sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pegawai tiap tahunnya. Penyimpanan
data pegawai yang di lakukan perusahaan pun hanya menuliskan nama dan jabatan saja di excel. Jika dibutuhkan data
seperti alamat atau biodata lainnya pada pegawai, maka admin sebagai pengelola data pegawai akan kesusahan untuk
mencari data karena harus membongkar berkas-berkas form pegawai yang di arsipkan. Sehingga dapat menghambat
proses bisnis perushaan jika data tersebut dibutuhkan secara tiba - tiba.
Proses absensi pegawai pada CV. Alf Solution dengan cara menyalin data dari excel hasil import dari mesin finger
print, kemudian admin melakukan perhitungan manual untuk yang terlambat dan pulang lebih awal. Begitu pun untuk
perhitungan jam lembur, admin harus menghitung secara manual. sehingga memakan waktu yang lama dan
memungkinkan salah dalam perhitungan.
Proses penggajian pada CV. Alf Solution perlu menunggu rekap data absensi dari admin. Setelah rekap data
diterima, personalia harus menghitung secara manual total ketidak hadiran pegawai, keterlambatan, pulang tidak pada
waktunya dan lembur pegawai selama sebulan. Sehingga untuk melakukan perhitungan gaji satu pegawai dapat
memakan waktu yang sangat lama
Karena permasalahan yang terjadi di CV. Alf Solution tersebut, oleh sebab itu diperlukan sebuah sistem yang bias
mengatasi masalah perushaan dalam mengelola informasi tentang data kepegawaian yang mencangkup data
kepegawaian, absensi, serta penggajian.
Setelah diketahui bahwa adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada CV. Alf Solution, peneliti akan

merancang suatu sistem informasi yang dapat mendukung berlangsunngnya proses bisnis dan aktivitas pengelolaan
data dari manajemen kepegawaian yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola informasi tentang data
kepegawaian yang mencangkup data kepegawaian, absensi, serta penggajian sesuai dengan alur yang sudah ada, agar
prosedur yang sudah ada tersebut bisa berjalan dengan efisien dan efektif pada CV. Alf Solution.
Maka untuk mengatasi hal tersebut dalam membantu proses pengolahan data diperlukan sistem informasi yang
bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga lebih mudah digunakan dan efektif. Dalam hal
tersebut peneliti mengambil judul “Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Desktop Pada CV. Alf Solution”.
B. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Soegoto (2017) yang berjudul “Sistem Informasi Penggajian di
CV IdCard Bandung” bertujuan merancang sistem informasi penggajian terkomputerisasi. Dalam melakukan kegiatan
perusahaan diperlukan adanya sebuah manajemen perusahaan yang baik dengan didukung oleh pegawai yang
berkualitas agar dapat melakukan pekerjaan secara efisien. Untuk melakukan kegiatannya dengan efisien dan efektif,
sebuah perusahaan memerlukan sebuah sistem yang dapat mengolah data informasi yang mendukungnya [1].
Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Sthevy Simak Lando (2017) dengan judul “Sistem Informasi
Pengontrolan Presensi Karyawan pada Perusahaan Woojin Berbasis Web” bertujuan untuk merancang sebuah sistem
informasi pengontrolan presensi yang terkomputerisasi. Dalam proses bisnis sebuah perusahaan dibutuhkan sistem
yang terintegrasi antara sistem satu dengan lainnya, sehingga membuat proses dalam perusahaan lebih efektif dan
efisien [2].
Terdapat beberapa persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudistira
Soegoto adalah, peneliti sama-sama melakukan analisis terhadap pelaksanaan penggajian pegawai. Sementara
persamaan penelitian ini dengan penelitian Sthevy Simak Lando adalah, peneliti sama-sama melakukan analisisn
terhadap pelaksanaan presensi pegawai.
Perbedaanya permasalahan yang terjadi dalam sistem informasi ini dengan kedua sistem informasi penelitian
terdahulu yang sudah peneliti sebutkan diatas adalah, peneliti menggabungkan antara sistem penggajian dan presensi
menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Kemudian tidak hanya membahas tentang pelaksanaan sistem penggajian
dan sistem presensi, tetapi juga membuat sistem adminitrasi kepegawaian lainnya seperti pengajuan pinjaman dan
perhitungan lembur pegawai.
C. Identifikasi Masalah
1. Manajemen data pegawai yang masih manual disimpan dalam formulir yang dapat menghambat proses
administrasi perusahaan.
2. Proses rekap absensi masih manual sehingga dapat terjadinya kesalahan dalam rekap absensi.
3. Tidak adanya sistem yang terintegrasi sehingga proses penggajian membutuhkan proses yang sangat
panjang.
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses penggajian di CV. Alf Solution.
2. Untuk merancang sebuah sistem informasi penggajian yang dapat berjalan pada CV. Alf Solution dari
prosedur yang sudah ada.
3. Untuk menguji sistem informasi penggajian di CV. Alf Solution.
4. Untuk mengimplementasikan sistem informasi penggajian di CV. Alf Solution.
E. Manfaat Penelitian
Sebagai masukan bagi pimpinan pada CV. Alf Solution, agar pimpinan dapat lebih mengetahui sistem
kepegawaian yang berjalan dan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan yang ada di CV. Alf Solution.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem
Sistem adalah berhubungnya beberapa elemen menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menggapai suatu tujuan [3].
1. Karakteristik Sistem
Sebuah input yang di proses sedemikian rupa yang akhirnya menjadikan suatu output, merupakan model umum
suatu sistem. Selain itu sistem juga memiliki ciri-cirinya [4].
B. Pengertian Informasi
Menurut Lando informasi adalah sebuah data yang sudah di olah dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk
mengambil sebuah keputusan [4].
C. Kegunaan Informasi
Menurut Agus Mulyanto kualitas dari suatu informasi tergantung 3 hal [5], Informasi harus :
1. Akurat (accurate) dan presisi (precision)
Akurat pada menyajikan informasi dan presisi pada rincian informasi yang diberikan.
2. Waktu (time)

Waktu berarti menyajikan sebuah informasi agar dapat secepat mungkin sehingga pada saat dibutuhkan dapat
berguna.
3. Sumber (source)
Organisasi atau orang yang memberikan informasi.
D. Siklus Informasi
Agar penerima informasi dapat menerima informasi yang bermanfaat, maka ada siklus yang menggambarkan
bagaimana informasi yang bermanfaat dapat di terima oleh si penerima. Siklus pengolahan atau siklus informasi data
adalah seperti berikut:

Gambar 2. 1 Siklus Informasi
(Sumber : Analisis Sistem Informasi [4, p. 26])

E. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah sebuah gabungan dari beberapa elemen yang memiliki tujuan yang sama untuk
menyampaikan atau memberi sebuah data yang di olah menjadi informasi, sehingga dapat bermanfaat bagi oang lain.
Menurut alter sistem kerja adalah ciri khusus dari sistem informasi [6]. Sistem kerja adalah sekumpulan elemen baik
itu manusia atau mesin melakukan suatu perkerjaan dengan menggunakan sumber daya sehingga menghasilkan
sebuah produk bagi konsumen[7].
Sistem informasi diartikan sebagai kumpulan prosedur organisasi yang ketika saat dijalankan akan menghasilkan
informasi bagi pengambil keputusan dan untuk pengendali informasi [8].

III.METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah perihal awal atau sesuatu kasus yang wajib didetetapkan dalam aktivitas penelitian
sehingga penelitian bisa dicoba secara efisien serta efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan serta
penunjukan objek penelitian yang pas diharapkan bisa mendukung aktivitas sepanjang penelitian, sehingga perihal
perihal yang dibutuhkan dalam penelitian akan mudah dicapai. Objek penelitian ialah tempat dikerjakannya penelitian
yaitu pada Sistem Informasi Kepegawaian di CV. Alf Solution. Dalam objek penelitian ini ada sebagian poin antara
lain ialah sejarah singkat, visi serta misi, deskripsi tugas, struktur organisasi.
B. Use Case Diagram
Berikut ini adalah gambar model Use Case Diagram yang sedang berjalan pada CV. Alf Solution:

Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem yang sedang Berjalan di CV. Alf Solution

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Sistem
Perancangan sistem adalah sebuah proses dalam mengembangkan sebuah proses dan prosedur yang sedang
dijalankan agar mendapatkan sebuah sistem yang lebih baru. Tahapan ini dapat memberikan rekomendasi untuk
membuat sebuah sistem informasi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan bagi perusahaan.
B. Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan utama perancangan sistem adalah untuk mendapatkan sebuah usulan perancangan sistem informasi dalam
proses penggajian.
C. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan
Membuat suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem absensi dengan sistem penggajian sehingga membuat
perhitungan penggajian lebih akurat dan mempersingkat prosedur rekapitulasi data presensi dari mesin sidik jari yang
sebelumnya terdapat prosedur copy dan paste data, dirubah menjadi langsung import data excel hasil rekap dari mesin
sidik jari ke program yang dibuat.
D. Perancangan Sistem yang Diusulkan
Perancangan UML yang diusulkan meliputi Use Case Diagram, Skenario Use Case, Activity Diagram, Sequence
Diagram dan Class Diagram.
E. Use Case Diagram
Adapun use case sistem yang diusulkan di CV. Alf Solution adalah sebagai berikut :

Gambar 4 . 1 Use Case Diagram Sistem Rancangan Usulan Kepegawaian
F. Implementasi Perangkat Lunak
Dibawah ini merupakan spesifikasi perangkat lunak yang peneliti gunakan dalam perancangan sistem informasi
penggajian :
1. Sistem operasi : Windows 10
2. IDE : NetBeans 8.2
3. Database server : XAMPP v3.2.2
G. Implementasi Perangkat Keras
Untuk perangkat keras yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Prosessor : Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50 GHz
2. Memory : 6,00 GB (5,45 GB usable)
3. Penyimpanan : SSD 240 GB
4. VGA Card : NVDIA GEFORCE 610M 2GB
5. Monitor : 15,6”

H. Implementasi Antarmuka
Berikut ini adalah implementasi antarmuka dari sistem informasi kepegawaian berbasis desktop di CV. Alf
Solution :

1.

Form absensi
Pada form ini admin melakukan input data absensi pegawai

Gambar 4 . 2 Form Absensi

2.

Form Pegawai
Pada form ini admin melakukan input data pegawai

3.

Form Penggajian
Pada form ini personalia melakukan input data penggajian

Gambar 4 . 3 Form Pegawai

Gambar 4 . 4 Form Penggajian

V.KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem informasi yang peneliti usulkan ini adalah berdasarkan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang
sudah dilakukan pada CV. Alf Solution dan untuk pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, sehingga
perancangan sistem informasi penggajian pada CV. Alf Solution berbasis desktop dapat dibuat dan peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut:
1. Adanya sistem yang mengharuskan memasukkan semua data pegawai, akan mempermudah perusahaan
dalam proses adminitrasi.
2. Adanya sistem yang akan dibuat akan bisa dilakukan auto import dari file excel dan perhitungan
terlambat atau pulang lebih awal secara otomatis serta ketidakhadiran tercatat otomatis.
3. Adanya sistem yang dibuat akan menghubungkan antara absensi dan penggajian dalam satu sistem.
Sehingga dapat mempersingkat proses penggajian pegawai
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyadari pada Sistem informasi Penggajian di CV. Alf Solution masih
mempunyai banyak kekurangan. Peneliti akan memberikan saran untuk CV. Alf Solution yaitu Diharapkan untuk
kedepannya sistem informasi ini dikembangkan kembali adanya fitur auto sync pada proses absensi.
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