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ABSTRAK 

 

Marny Miryam Tampani. Sistem Pendataan Pegawai Dan Penggajian Berbasis 

Web. Dibimbing oleh Petrus Katemba dan Emanuel Safirman  Bata. 

 

Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur memiliki banyak pegawai sejumlah 189 

pegawai baik itu pegawai honor maupun pensiunan, sehingga dalam mendata 

kepegawaian pada Dinas Peternakan masih memiliki kesulitan dalam mendata 

pegawai yaitu memiliki kesamaan nama maupun golongan, sehingga aplikasi office 

belum sepenuhnya digunakan dalam instansi ini. Sistem penggajian pada dinas 

peternakan bertugas mencatat dan memproses data untuk membayar pegawai. 

Penggajian adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang baik itu seorang 

pegawai atau karyawan sebagai imbalan jasa atas usaha atau kerja yang telah 

dilakukannya terhadap suatu instansi. Dimana gaji yang diberikan kepada para tenaga 

kerja juga berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat golongannya. Sehingga 

bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila instansi mengalami kesulitan dalam 

melakukan perhitungan gaji tenaga kerja tersebut.. Hal ini disebabkan karena adanya 

jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dan waktu yang digunakan untuk 

menghitung gaji sangatlah singkat yang biasanya dilakukan diakhir bulan.Pendataan 

kepegawaian dan penggajian sangatlah penting sehingga diperlukan suatu sistem 

aplikasi yang relatif lebih mudah diakses dengan baik dalam pendataan pegawai 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu dibangunnya sebuah aplikasi 

khusus untuk mengelola data kepegawaian dan penggajian berbasis web dan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi yang 

relative mudah digunakan bagi pegawai dalam masalah tersebut. Hasil pengujian 

sistem menunjukkan bahwa selain mempermudah pengelolaan data kepegawaian dan 

penggajian, aplikasi ini mampu menyajikan hasil output berupa laporan data pegawai 

dan gaji  yang mempermudah hasil rekapitulasi data yang dibutuhkan pegawai. 

 

 

Kata Kunci :Pegawai,Gaji, Website 
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    ABSTRACT 

 

 

MARNY MIRYAM TAMPANI. Web-Based Employee Data and Payroll System. 

Supervised by PETRUS KATEMBA and  EMANUEL SAFIRMAN BATA. 

 

The Animal Husbandry Service of East Nusa Tenggara has a number of 189 

employees, both honorary and retired employees, so that in recording staffing at the 

Animal Husbandry Service, they still have difficulties in registering employees, 

namely having the same name and class, so that office applications have not been 

fully used in this agency. The payroll system at the animal husbandry office is in 

charge of recording and processing data to pay employees. Payroll is a sum of money 

given to someone, either an employee or an employee in return for services for the 

business or work he has done for an agency. Where the salary given to workers also 

differs according to the position and level of the group. So it is not surprising that 

agencies have difficulty in calculating the salaries of these workers. This is due to the 

large number of workers and the time used to calculate salaries is very short which is 

usually done at the end of the month. Staffing and payroll data collection is very 

important, so we need an application system that is relatively more easily accessible 

in collecting data for these employees. Therefore, researchers consider it necessary 

to build a special application for managing web-based personnel and payroll data 

and developing software used to build applications that are relatively easy to use for 

employees in these problems. The results of system testing show that in addition to 

facilitating the management of personnel and payroll data, this application is able to 

present output results in the form of employee and salary data reports that facilitate 

the results of data recapitulation needed by employees. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar  Belakang 

      Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang mengalami 

pertumbuhan yang sangat jelas, sehingga penerapan teknologi komputer dalam setiap 

aspek kehidupan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan.Komputer dengan 

kemampuannya pada saat ini menjadi teknologi yang dapat dijadikan alat bantu 

dalam suatu sistem informasi. Hal itu dikarenakan pengolahan data secara 

terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perusahaan, jika 

dibandingkan dengan pengolahan data secara dicatat manual. Tidak dapat diingkari 

bahwa penerapan teknologi informasi pada sebuah perusahaan, baik itu perusahaan 

jasa maupun perusahaan ritel yang menggunakan teknologi agar pekerjaan tersebut 

bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas 

usahanya. Menurut Sugianto (2015:08) Perancangan merupakan suatu kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk membuat sistem baru melalui teknik tersebut dapat tercipta 

sebuah sistem yang terskruktur, sehingga dapat menghasilkan sistem dengan kinerja 

yang diharapan. 

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu instansi 

pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pelayanan hewan ternak 

untuk wilayah kabupaten. Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan 

membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan 

tersebut ataupun pemeliharaan saja. Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur 

memiliki banyak pegawai sejumlah 189 pegawai baik itu pegawai honor maupun 

pensiunan, sehingga dalam mendata kepegawaian pada Dinas Peternakan masih 

memiliki kesulitan dalam mendata pegawai yaitu memiliki kesamaan nama maupun 

golongan, sehingga aplikasi yang digunakan sering terlambat pada perhitungan gaji 

pegawai dan belum sepenuhnya digunakan dalam instansi ini. Perhitungan gaji 

kepegawaian sangatlah penting sehingga diperlukan suatu sistem aplikasi yang relatif 

lebih mudah diakses dengan baik dalam perhitungan gaji pegawai tersebut.  

     Sistem penggajian pada dinas peternakan bertugas mencatat dan memproses data 

untuk membayar pegawai. Penggajian adalah sejumlah uang yang diberikan kepada 

seseorang baik itu seorang pegawai atau karyawan sebagai imbalan jasa atas usaha 

atau kerja yang telah dilakukannya terhadap suatu instansi. Dimana gaji yang 

diberikan kepada para tenaga kerja juga berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat 

golongannya.sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila instansi 

mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan gaji tenaga kerja tersebut. Hal ini 

disebabkan karena adanya jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dan waktu yang 

digunakan untuk menghitung gaji sangatlah singkat yang biasanya dilakukan diakhir 

bulan. 

     Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan dapat memperkuat alasan 

pengambilan judul penelitian ini. 
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    Menurut Remick 2015 Aplikasi sistem merupakan program yang disimpan dan 

dieksekusi komputer lokal. Aplikasi dimuatkan ke memori dan dieksekusi 

menggunakan PHP dan MySQL lewat perintah java. Akan tetapi bila kata aplikasi ini 

digunakan dari sudut pandang teknologi informasi akan memiliki arti yang berbeda, 

yakni sebuah perangakat lunak yang memiliki fungsi tertentu dan bekerja dibawah 

sistem operasi komputer. 

      Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul ”Sistem Pendataan Pegawai Dan Penggajian Berbasis Web Pada Dinas 

Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur” Agar dapat membantu Prodi dalam 

proses pengarsipan dan dapat mempermudah mahasiswa dalam proses pengajuan 

judul. 

1.2.Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana membangun sistem pendataan pegawai dan penggajian berbasis web. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: merancang dan membangun aplikasi 

pendataan pegawai berbasis web pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan sistem  pendataan pegawai dan 

penggajian berbasis web ini adalah: memecahkan permasalahan pada kantor Dinas 

Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dapat memperlancar kinerja 

kepegawaian. 
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BAB II 

TINJAUN UMUM 

 

2.1. Gambaran Umum Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

2.1.1. Profil Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

1. Kedudukan  

    Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  

    Unit Kerja : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  

    Alamat : Jl. Veteran Kelurahan Fatululi, Kupang – NTT  

   Telepon. (0380) 825250; 821558; 831821.  

   Telp / Fax ( 0380 ) 825249; 833060.  

2. Wilayah Kerja  

     Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan 

wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi 21 

Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan dan 3.026 Desa. Luas 

wilayahdaratan adalah 47.349,90 km2, Laut 200.000 Km2 dengan jumlah penduduk 

pada tahun 2020 sebanyak 5.325.566 jiwa. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 9 

tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkatDinasPeternakanProvinsi 

Nusa Tenggara Timur dan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 78 tahun 

2016, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

adalah sebagai berikut; melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian urusan 

peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Danperumusan kebijakan di bidang peternakan pelaksanaan kebijakan 

di bidang peternakan,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan. 

3. Visi dan Misi  Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

a. Visi  

  “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan sejahtera 

melalui pembangunan peternakan yang berdayasaing dan berkelanjutan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal” 

Rumusan visi tersebut memiliki makna yang terkandung dalam 6 (enam) kata dan 

frasa kunci sebagai suatu pernyataan pandangan  keinginan  harapan di masa depan 

sebagai berikut  

1) Masyarakat,adalah suatu penegasan konsep sosiologis dan ekonomis bahwa 

sumberdaya insani merupakan subyek dan obyek pembangunan yang merupakan 

pelaku utama dan partisipan utamadalam peran aktifnya meningkatkan kinerja 

pembangunan peternakan daerah.  

2) Berkualitas,mencerminkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait 

pendidikan dan kesehatan sebagai dampakdari pembangunan peternakan.  

3) Sejahtera,merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait 

pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan peternak 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
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4) Berdayasaing, mengandung makna bahwa komoditas dan produk peternakan yang 

dihasilkan dalam proses pembangunan daerah harus memiliki keunggulan 

komparatif maupun kompetitif.  

5)  Berkelanjutan,mengandung arti bahwa sub sektor peternakanharus mampu 

menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik lingkungan internal 

maupun eksternal, serta tetap eksis dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.  

6)  Sumberdaya Lokal, dimaknai sebagai sumberdaya non insani yang berasal dari 

berbagai kabupaten wilayah diNusa Tenggara Timur, baik yang berupa 

sumberdaya hewani (ternak), lahan, air, pakan, modal pendanaan, teknologi dan 

sarana prasarana maupun kearifan sosial budaya atau adat istiadat yang sinergis 

dan mendukung pembangunan peternakan serta mampu beradaptasi dengan 

kondisi biofisik dan agroklimat wilayah. 

b. Misi 

    Berdasarkan pernyataan Visi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2013 2018 tersebut, dirumuskan sebagai misi pembangunan yang diemban 

dalam periode lima tahun ke depan sebagai berikut; 

1) Peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatankualitas sumberdaya 

manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan.  

2) Peningkatan populasi ternak serta produksi ternak dan hasil ternak.  

3) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis.  

4) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana input produksi, teknologi, 

pembiayaan, koordinasi dan kerjasama serta data dan informasi penunjang 

pembangunan peternakan.  

5)  Peningkatan skala kepemilikan ternak, usahataniternak serta usaha pengolahan 

dan pemasaran hasil ternak / hasil ikutan.  

Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk terakhir 

berdasarkan peraruran daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 

2019 tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan 

susunan perangkat daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengacu pada 

peraturan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 65 tahun 2019  tentang uraian tugas 

jabatan struktural pada perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan 

struktur tersebut sebagai berikut: 
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 2.1.2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan 

a. Kepala Dinas. 

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan 

pertanian, sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

2) perumusan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan 

3) pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan 

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan 

b. Sekretaris  

1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2) penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

3) penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang peternakan dan kesehatan 

hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah 

4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 

di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi 

Kesehatan Hewan 

dan Masyarakat 

Sarana 

pengembangan daya 

peternakan 

Bidang  

agribisnis 

Bidang 

perbibitan 

ternak 

Seksi 

Ruminansia 

ternak 

Pengelolan dan 

hasil ternak 

Kesehatan hewan 

dan obat ternak 

Pengembangan 

Kawasan  

peternakan 

KepalaDinas 

Sekretaris 

Bagian  program 

data dan evaluasi 

Bagian 

Keuangan 

Bagian 

kepegawaian 

umum 
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ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi 

5) penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di 

lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

c. Subbagian Perencanaan, Keuangan 

1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana 

anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2) penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;pemeliharaan dan 

penyimpanan bukti dan dokumen keuangan 

3) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

4) penyiapanbahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban 

keuangan 

d. Subbagian Kepegawaian dan Umum  

1) pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan 

perlengkapan, dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja 

2) menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi 

pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, 

mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain 

3) pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan 

4) pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta 

keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain 

5) fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

operasional prosedur (SOP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan  

1) perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan 

penyuluhan 

2) pemberian petunjuk teknis dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan 

3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang prasarana, 

sarana dan penyuluhan 

4) pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang 

prasarana, sarana dan penyuluhan dan penyediaan sarana infrastruktur peternakan 

dan kesehatan hewan. 

 

2.2.  Sistem  yang  Sedang  Berjalan 

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Program dan 

kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi  Nusa Tenggara 

Timur tahun 2022 adalah:  

a) Kegiatan peningkatan ketersediaan benih dan bibit ternak,  tanaman pakan ternak, 

dan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen Kegiatan Pengendalian 

dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih bibit ternak serta pengendalian 

penyediaan dan produksi benih atau bibit ternak  Hijau. 

b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan 

dalam tahun 2022 adalah;  Penataan prasarana pertanian,  perencanaan  

pengembangan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana 

pendukungnya. 
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c)  Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat  Veteriner, 

yang dilaksanakan dalam tahun 2022  adalah: Kegiatan penjaminan kesehatan 

hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas 

daerah kabupatennkota dalam 1 daerah provinsi pengelolaan air irigasi untuk 

pertanian. 

2.2.1. Tinjauan Umum Judul Sistem Pendataan Pegawai dan Penggajian 

Berbasis Web. 

Adapun Software yang digunakan untuk membangun Sistem Pendataan pegawai 

dan penggajian berbasis web sebagai berikut: 

1. Pengertian Sistem 

    Menurut L. James Havery dalam bukunya Khaerul Umam, (2014 : 221) yang 

berjudul Manajemen Perkantoran mengemukakan bahwa: Sistem adalah prosedur 

logika dan untuk merancang rangkaian komponen yang berhubungansatu dan lainnya 

sebagai kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yangtelah ditentukan. 

    Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa “Sistem adalah sebuah tatanan(keterpaduan) 

yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuanfungsi dan tugas 

khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-samabertujuan untuk 

memenuhi suatu proses tertentu. 

   Menurut Jesa Ariawan dan Sri Wahyuni (2015), sistem adalah kumpulandari sub-

sub sistem baik sistem abstrak maupun fisik yang saling terintegrasidan berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah setiapsesuatu yang terdiri dari obyek-

obyek, atau unsur-unsur, atau komponen -komponen yang bertata kaitan dan bertata 

hubungan satu sama lain,sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan 

satu kesatuanpemrosesan atau pengolahan yang tertentu. 

2. Pengolahan Data 

    Pengolahan data merupakan bahan mentah untuk di olah yang hasilnya kemudian 

menjadi informasi. Dengan kata lain, data yang telah di peroleh harus diukur dan di 

nilai baik dan buruk, berguna atau tidak dalam hubungannya dengan tujuan yang akan 

di capai, menurut Sutabri (2012). Ada beberapa operasi yang dilakukan dalam 

pengolahan data, antara lain sebagai berikut: 

a) Data masukan yaitu kumpulan data transaksi ke sebuah pengolahan data medium 

kedalam kalkulator, merupakan data masukan. Contoh lain ari data masukan 

adalah pengkodean dari data transaksi ke dalam bentuk lain. 

b) Data transformasi, beberapa bentuk data transformasi diantaranya adalah Kalkulasi 

operasi aritmatik terhadap Menyimpulkan proses akumulasi beberapa data, 

misalkan menjumlahkan jam kerja perminggu. 

c)  Informasi keluaran, menampilkan hasil merupakan kegiatan untuk menampilkan 

informasi yang dibutuhkan pemakai monitor atau cetakan, sedangkan reproducing 

(memproduksi ulang) merupakan kegiatan penyimpanan data yang digunakan 

untuk pemakai lain yang membutuhkan Telecommunicating (telekomunikasi) 

adalah kegiatan penyimpanan data secara elektronik melalui saluran komunikasi, 

Sutabri (2012). 
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3. Pengertian Pegawai  

     Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang di 

tentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainnya yang di tetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan 

dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai kontrak 

adalah pegawai yang di perbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin 

perusahaan, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan 

masa kerja kontrak di tentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi 

kerjanya, pegawai kontrak akan di pertahankan oleh instansi, namun jika prestasi 

kerjanya tidak ada peningkatan maka instansi akan memberhentikan pegawai 

tersebut. 

4. Pengertian Penggajian 

    Pengertian gaji menurut Moch Tofik (2015:2) dalam bukunya Aplikasi Penggajian 

“Pengggajian adalah semua gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. 

Paramanajer, pegawai administrasi, dan pegawai penjualan, biasanya mendapat gaji 

dari perusahaan yang jumlahnya tetap. Tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji 

perbulan ”. 

    Pengertian gaji menurut Mulyadi (2015:373) dalam bukunya Sistem Akuntansi 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyeraha jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan 

berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang di hasilkan”. Dari 

definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa penggajian adalah balasan dari 

perusahaan kepada pegawai atas jasa mereka untuk perusahaan biasanya di berikan 

tiap bulan. 

5. Website 

    Menurut Bekti (2015:35) Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara,dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

    Menurut Rohi Abdulloh (2015:1) Website atau disingkat web, dapat diartikan 

sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam 

bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet. 

 

2.3.  Tinjauan Umum Software 

1. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 Menurut Sibero (2012:49) PHP adalah pemrograman (interpreter) adalah proses 

penerjemahan baris sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara 

langsung pada saat baris kode dijalankan. 

Menurut Rohi Abdulloh (2015:3) PHP singkatan dari HypertextPreprocessor yang 

merupakan server-side programing, yaitu bahasa pemrograman yang diproses di sisi 
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server. Fungsi utam PHP dalam membangun website adalah untuk melakukan 

pengolahan data pada database. Data website akan dimasukkan ke database, diedit, 

dihapus, dan ditampilkan pada website yang diatur oleh PHP.System kerja dari PHP 

diawali dengan permintaan yang berasal dari halaman website oleh browser. 

Berdasarkan URL atau alamat website dalam jaringan internet, browser akan 

menemukan sebuah alamat dari webserver, mengidentifikasi halaman yang 

dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 

webserver.Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan 

menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera 

menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya.Pada prinsipnya sama dengan 

memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-server, web-

server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang diminta adalah 

PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut.Apabila dalam file 

tersebut tidak mengandung script PHP, permintaan user akan langsung ditampilkan 

ke browser, namun jika dalam file tersebut mengandung script PHP, maka proses 

akan dilanjutkan ke modul PHP sebagai mesin yang menerjemahkan script-script 

PHP dan mengolah script tersebut, sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode 

HTML lalu ditampilkan ke browser user. 

2. Xampp 

 Menurut Betha Sidik, dalam bukunya yang berjudul Pemrograman Web Dengan 

PHP (2012 : 72), menyebutkan bahwa : XAMPP ( X(windows/linux) Apache 

MySQL PHP dan Perl) merupakan paket server web PHP dan database MySQL yang 

paling popular dikalangan pengembang web dengan menggunakan PHP dan MySQL 

sebagai databasenya. 

Menurut Surmayanti (2016 : 96) Xampp adalah sebuah manager service yang akan 

menginstal Apache, PHP5, database MySQL, PHPmyadmin dan SQLite manager di 

komputer anda. Xampp server merupakan softwere freeware yang artinya dapat di 

download secara gratis di internet. Kegunaan xampp server ini untuk membuat 

jaringan. 

Menurut Bunafit Nugroho (2011:23) Xampp merupakan merupakan paketPhp 

berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. 

Dengan menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi melakukan penginstalan program 

yang lainkarena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa pakat 

yang telah disediakan adalah Apache, MySql, Php, File zila, dan Php myadmin. 

3.  MYSQL (My Structured Query Language) 

Menurut Winarno (2014:101) MySQL adalah sebuah software database. 

MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL menyimpan datanya 

dalam bentuk table-tabel yang saling berhubungan. Keuntungan menyimpan data di 

database adalah kemudahannya dalam penyimpanan dan menampilkan data karena 

dalam bentuk tabel. 

Menurut Buana (2014:2) MySQL Merupakan database server yang paling sering 

digunakan dalam pemograman PHP. MySQL digunakan untuk menyimpan data 

dalam database dan memanipulasi data-data yang diperlukan. Manipulasi data 

tersebut berupa menambah, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam 

database. 
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Menurut Budi Raharjo (2011:21) MySQL merupakan software RDBMS (atau 

software database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat 

menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-

user), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-

treaded). 

4. Adobe Dreamweaver 

    Menurut Sadeli (2013:2) Adobe Dreamweaver adalah suatu perangkat lunak web 

editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain 

suatu website dengan fitur - fitur yang menarik dan kemudahan dalam 

penggunaannya. Dengan segala fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat 

suatu web bukanlah hal yang sulit. Kita tidak perlu menguasai berbagai macam 

bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, Javascript, PHP, dan sebagainya. 

Cukup mengetahui dasar dasarnya saja, karena didalam aplikasi ini sudah disediakan 

alat-alat otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan tiga macam tampilan 

yaitu Code View, Design View dan Split View. Code View cocok untuk para 

programmer yang terbiasa dengan kode kode pemrograman web. Sedangkan Design 

View cocok untuk para designer yang terbiasa dengan visual. Jika ingin menggunakan 

keduanya, bisa memilih Split View.  

Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan diantaranya Untuk 

mendesain situs web, Untuk membuat program berbasis web, Untuk membuat 

template blog, Untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa 

pemrograman. 

5. Internet 

     Internet kepanjangan dari International Network. Internet merupakan jaringan 

komputer terluas di dunia (World Wide Network) dimana antara satu komputer 

dengan komputer lainnya saling berhubungan dan saling berkomunikasi dengan 

internet Anda dapat mencari informasi, seperti politik, pendidikan, hiburan, 

teknologi, namakota-kota di dunia, budaya, pemerintahan, artisdan lain-lain (Aalil, 

2012). 

Internet berasal dari dua kata, Interconnected dan Network. Interconnected berarti 

memiliki keterhubungan yang luas (dalam hal ini komputer) dan Network yang 

berarti jaringan dari sistem komputer itu sendiri, yang dihubungkan dengan jalur 

transmisi alat komunikasi membentuk suatu sistem. Internet dapat diartikan 

sebagai jaringan compute rbesar, luas dan besar mendunia, yang mendunia yaitu 

menghubungkan pemakai kompute r dari suatu Negara kenegara lain di seluruh 

dunia, di mana di dalamnya terdapa tberbaga isumber daya informasi dari mulai 

yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Tujuan awal dimunculkannya 

internet di dunia adalah, riset untuk pertahanan dan keamanan serta pendidikan.  
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BAB III 

    URAIAN KEGIATAN 

 

3.1. Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Kegiatanpraktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari senin tanggal 7 

Februari 2022 s/d hari senin tanggal 7 Maret 2022. Jadwal kerja dimulai dari hari 

senin sampai sabtuyang dimulai dari pukul 08.00 sampai selesai. Penempatan 

kegiatan praktek kerja lapangan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur penulis dibimbing oleh Bapak Ferdinan Radja,S.Kom 

 

Nama/Nim  : Marny Miryam Tampani 

Nim   : 19130035 

Nama Tempat PKL : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  

Pembimbing I  : Petrus Katemba S.Kom 

Pembimbing II : Emanuel Safirman Bata, S.Kom., M.T. 

Tabel 1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

7/ 02/ 2022 08.00 – Selesai Penyerahan surat pengantar PKL kepada Kepala 

Kepegawaian Umum Dinas Peternakan serta perkenalan 

kepada semua pegawai 

9/ 02/ 2022 08.00 – Selesai Mengetik Surat masuk dan keluar barang  

11/02/ 2022 08.00 – Selesai Merapikan Surat Dinas Yang terpakai dan tidak  

14/02/ 2022 08.00 – Selesai Membantu Menulis Slip Barang 

16/02/ 2022 08.00 – Selesai Membuat Berkas masuk keluar barang 

18/02/ 2022 08.00 – Selesai Membantu mendata pegawai pensiuanan 

21/02/ 2022 08.00 – Selesai Menulis data-data pegawai 

23/02/ 2022 08.00 – Selesai Mengantar surat ke Kepala Dinas 

25/02/ 2022 08.00 – Selesai Menginput data-data pegawai umum 

1/ 03/ 2022 08.00 – Selesai Membantu print dan foto copy data Kantor 

3/ 03/ 2022 08.00 – Selesai Bersama Pegawai Mengambil Barang Pensiunan (Motor 

Dinas) 

7/ 03/ 2022 08.00 – Selesai Penarikan PKL dan perpisahan bersama Pegawai Dinas 

Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  

 

 

1. Pada halaman ini menampilkan penulis bersama pegawai umum mengambil 

barang seorang pensiuanan. 



12 

 

 

    Gambar 2. Mengambil motor pensiunan 

2. Pada halaman ini menampilan dokumentasi bersama Kepala Dinas Peternakan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur saat penulis berpamitan. 

 

 

   Gambar 3 . DokumentasiBersamaKepalaDinasPeternakan 

3.2. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Tepat pada pukul 7.30semua pegawai harus sudah berada dikantoruntuk melakukan 

kebersihan halaman dan tepat pukul 08.00 parapegawai melakukan apel pagi,doa 

bersama pada pukul 10.00 para pegawai bersama menyanyikan lagu kebangsaan yaitu 

(Indonesia Raya) jam berikutnya pegawai menjalankan  tugas dan kewajiban masing-

masing sesuaibidangnya.Dari awal sampai selesai . Pelaksanaan praktek kerja 

lapangan, penulis ditempatkan pada bagian Kepegawaian Umum . Dalam 

pelaksanaan praktek kerja lapangan ini penulis membantumemasukan data pegawai, 

menginput data pegawai, dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan IT. 

Dengan ini penulis melaksanakan dengan baik pada akhir praktek, penulis dapat 

memenuhi persyaratan dalam tugas akhir program studi Teknik Informatika Diploma 

(D-III). 
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BABIV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa 

Proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga 

lebih mudah dipahami 

1.  Analisis Permasalahan 

     Permasalahan yang ditemukan oleh penulis selama melakukan praktek kerja 

lapangan pada kantor Dinas Peternakam Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah proses 

pendataan pegawai dan penggajian yang lambat akibat proses penginputan data yang 

masih manual dalam layanan kepegawaian. 

2. Defenisi Kebutuhan Pemakai 

    Berdasarkan analisis permasalahan, maka penulis memberikan usulan saran kepada 

Kepala Umum Kepegawaian untuk membangun sebuah sistem pendataan pegawai 

dan penggajian berbasis web pada Dinas Petenakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Sehingga dalam pendataan pegawai dan penggajian lebih cepat dalam penginputan 

serta layanan yang diberikan lebih baik. 

4.1.1.  Prosedur Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam penyusunan proposal Tugas Akhir ini adalah 

teknik  pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode pengujian 

perangkat lunak yang dapat diuraikan sebagai berikut :. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

    Wawancara merupakan pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan 

menggunakan pertanyaan yang disampaikan langsung kepada sumber informasi 

dalam hal ini Dinas Peternakan. 

b. Observasi 

    Observasi yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses 

penelitian guna melakukan pengumpulan data dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Studi Pustaka  

    Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara membaca berbagai buku, 

makalah dan bahan bacaan lain sebagai referensi yang dapat dijadikan acuan dalam 

proses pembahasan masalah. 

d. Browsing Internet 

   Browsing Internet adalah penelitian dilakukan dengan membaca file-file hasil 

download (memindahkan data dari internet ke data pada komputer atau flashdisk). 

Selain itu data dan informasi yang di butuhkan juga diperoleh dari berbagai situs-situs 

internet yang menyediakan berbagai informasi dengan bahasan penelitian. 

4.2.Perancangan 
Bahan dan alat adalah sarana-sarana yang sangat dibutuhkan agar dapat 

membangun sebuah sistem pendataan pegawai dan penggajian tersebut. Berikut akan 

dibahas secara khusus tentang bahan dan alat yang digunakan. 
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4.2.1. Alat dan Bahan 

a. Bahan 

    Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membangun Sistem Pendataan 

Pegawai dan penggajian, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku-buku,sumber-sumber dan 

penelitian terdahulu atau literatur yang berkaitan danmendukung penulisan ini 

b. Alat 

   Dalam penelitian ini, peralatan yang digunakan penulis dalam pembangunan sistem 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat keras (Hardware) 

a) Laptop Acer Aspire ES1-432 CPUN3350 1.10Hz 

b)  Hardisk 1 TB 

c) Ram 200 GB 

d) Mouse 

2) Perangkat Lunak (Software) 

a) Sistem Operasi Windows 10 64 bit 

b) Google Chrome sebagai browser 

c) Adobe Dreamweaver CS6. 

d) Xampp sebagai web server 

4.3.Usulan Pemecahan Masalah 

     Berdasarkan analisis permasalahan dan definisi kebutuhan pemakai, maka dalam 

penelitian ini usulan pemecahan masalah yang diberikan adalah membangun suatu 

sistem pendataan pegawai dan penggajian berbasis web.Pada bagian ini akan 

dijelaskan sistem yang diusulkan dan diterapkan (ERD, Use Case Diagram, Sequence 

diagram,Class Diagram). 

1. Perancangan Sistem 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

   Entity Relationship Diagram merupakan gambaran sistematis model data yang 

berisi himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan 

atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta. 

 



 

  Gambar 4.

b. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan model diagram yang digunakan untuk 

mengambarkanrequirement 

diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem 

perangkat lunak yang akan dibangun

yaitu use case diagram dan 

Gambar-Gambar berikut:

 

Gambar 5
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4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

diagram merupakan model diagram yang digunakan untuk 

requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. 

diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem 

perangkat lunak yang akan dibangun. Use case diagram terdiri dari dua bagian besar 

diagram dan use case description. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada 

Gambar berikut: 

Gambar 5. Use case Diagram 

 

diagram merupakan model diagram yang digunakan untuk 

fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case 

diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem 

diagram terdiri dari dua bagian besar 

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada 
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c. Spesifikasi Use Case 

Spesifikasi use case ini merupakan spesifikasi yang menjelaskan bagian-bagian 

brief description dari setiap use case dan basic flow dari actor atau pengguna untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

 

Tabel 2. Spesifikasi Use Case: Login 
Use case Name Login 

BriefDescription Use case ini digunakan sebagai autentifikasi pengguna sebelum mengakses 

sistem 

Actor Admin dan Pegawai 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk melakukan login 

2. Sistem meminta Actor untuk mengisi data usernam dan password 

3. Actor memasukan data usernam dan password 

4. Actor memberitahukan ke sistem bahawa data telah diisi 

5. Sistem memeriksa data usernam dan  password yang telah diisi Actor 

         E-1: password dan user username salah  

         E-2: Harap isi bidang ini 

6. Sistem memberikan akses ke Actor 

7. Use case selesai 

Alternative flow None 

Error flow E-1: password dan user ID salah 

a. Sistem memberikan peringatan bahwa user ID dan password  tidak 

sesuai 

b. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

E-2: Harap isi bidang ini 

a. Sistem memberikan peringatan bahwa user Username dan password 

tidak lengkap 

b. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

Pre condition None 

Post condition Actor memasuki sistem dan dapat menggunakan fungsi-fungsi pada system 

Include Login 

Extend None 

 

Tabel 3.  Spesifikasi Use Case: Mengolah Admin 
Use case Name Mengolah data Admin 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data Admin 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk mengelola data Admin 

2. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka  Admin 

3. Sistem menampilkan antarmukaAdmin 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Actor untuk mengelola data Admin, 

tambah, ubah dan hapus 

5. Actor memilih untuk menambah data Admin 

A-1: Actor memilih untuk mengubah data  Admin 

A-2: Admin memilih untuk  menghapus data  Admin 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi data Admin 

7. Actor mengisi data Admin 

8. Actor meminta sistem untuk menyimpan data Admin 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  
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E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Actor memilih untuk mengubah data Admin 

1. Actor memilih data Admin yang akandirubah 

2. Sistem menampilkan data Admin yang akan dirubah 

3. Actor mengubah data Admin 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8 

A-2: Actor memilih menghapus data Admin 

1. Actor memilih data  Admin yang akan dihapus. 

2. Actor meminta sistem untuk menghapus data Admin yang dipilih. 

Berlanjut ke Basic Flow langkahke-10 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data Admin belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre condition Aactor berhasil masuk kedalam halama  Admin 

Post condition Aactor berhasil mengelola data Admin 

Include Llogin 

Extend Nnone 

 

Tabel 4. Spesifikasi Use Case: Mengolah Pegawai 
Use case Name Mengolah data Pegawai 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data Pegawai 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case  ini dimulai ketika Actor memilih untuk mengelola data Pegawai 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka Pegawai 

3. Sistem menampilkan antarmukaPegawai 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Adminuntuk mengelola data Pegawai, 

tambah, ubah, dan hapus 

5. Admin memilih untuk menambah data Pegawai 

A-1: Admin memilih mengubah data  Pegawai 

 A-2: Admin memilih menghapus data Pegawai 

6. Sistem meminta  Admin untuk mengisi data Pegawai 

7. Admin mengisi data Pegawai 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan dataPegawai 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basis data 

11. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Admin memilih untuk mengubah data Kaprodi 

1.  Admin memilih data Pegawai yang akan dirubah 

2. Sistem menampilkan data Pegawai yang akan dirubah 

3. Admin mengubah data Pegawai 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8 

 A-2: Actor memilih menghapus data Pegawai 

1. Admin memilih data Pegawai yang akan dihapus. 

2. Admin meminta sistem untuk menghapus data Pegawai yang dipilih. 

Kembali ke Basic Flow langkah ke-10. 
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Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre condition Admin berhasil masuk kedalam halama Pegawai 

Post condition Admin berhasil mengelola data Pegawai 

Include Login 

Extend    None 

 

 

Tabel 5. Spesifikasi Use Case: Mengolah Gaji 
Use case Name Mengolah data Gaji 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data Gaji 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk mengelola data Gaji 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka Gaji 

3. Sistem menampilkan antarmuka Gaji 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Adminuntuk mengelola data Gaji, tambah, 

ubah, dan hapus 

5. Admin memilih untuk menambah dataGaji 

A-1: Admin memilih mengubah data Gaji 

 A-2: Admin memilih menghapus dataGaji 

6. Sistem meminta Admin untuk mengisi dataGaji 

7. Admin mengisi dataGaji 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan dataGaji 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Admin memilih untuk mengubah data Gaji 

1.  Admin memilih data Gaji yang akan dirubah 

2. Sistem menampilkan data Gaji yang akan dirubah 

3. Admin mengubah data Gaji 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8 

A-2: Actor memilih menghapus data Gaji 

1. Admin memilih data Gaji yang akan dihapus. 

2. Admin meminta sistem untuk menghapus data Gaji yang dipilih. 

3. Kembali ke Basic Flow langkah ke-10. 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre condition Admin berhasil masuk kedalam halaman Gaji 

Post condition Admin berhasil mengelola data Gaji 

Include Login 

Extend    None 
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Tabel 6. Spesifikasi Use Case : Melihat Data Pegawai 

Use Case Name Melihat data Pegawai 

Actor Pegawai 

Brief Description Use case ini digunakan oleh Admin untuk melihat halaman data Pegawai 

Basic Flow 1. Use Case ini dimulai ketika Admin memilih untuk melihat halaman 

data Pegawai 

2. Admin memintah sistem untuk menampilkan halaman data  Pegawai 

3. Sistem menampilkan halamandata Pegawai 

4. Admin melihat data Pegawai 

5. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Adminberhasil mengakses sistem. 

Post Condition Admin melihat data Pegawai 

   Include Login 

  Extend None 

 

 

Tabel 7. Spesifikasi Use Case : Melihat Data Gaji 

Use Case Name Melihat data Gaji 

Actor Pegawai 

Brief Description Use case ini digunakan oleh Admin untuk melihat halaman data Gaji 

Basic Flow 1. UseCaseinidimulaiketika Admin memilih untukmelihat halamandata 

Gaji 

2. Admin memintah sistem untuk menampilkan halaman data  Gaji 

3. Sistem menampilkan halamandata Gaji 

4. Admin melihat data Gaji 

5. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Adminberhasil mengakses sistem. 

Post Condition Admin melihat data Gaji 

   Include Login 

  Extend None 

 

d. Sequence diagram 

 Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi atara obyek 

di dalam sebuah sistem. Interaksi tersebut berupa pesan yang di gambarkan terhadap 

waktu. Perancangan Sequence. 

Perancangan sequence diagram aplikasi Pembelajaran interaktif dapat di lihat pada 

Gambar-Gambar berikut ini: 
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1. Sequence diagram Login 

 
 

                                 Gambar 6. Sequence diagram Login 

 

2. Sequence diagram Admin mengolahdata Admin 

a. Tambah Data Admin 

 
Gambar 7. Sequence diagram Tambah Data Admin 
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b. Ubah Data Admin 

 
Gambar 8.Sequence diagram Ubah Data Admin 

 

c. Hapus Data Admin 

 
Gambar 9. Sequence diagram Hapus Data Admin 
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3. Sequence diagram Admin mengolahData Pegawai 

a. Tambah Data Pegawai 

 
Gambar  10. Sequence diagram Tambah Data Pegawai 

 

b. Ubah Data Pegawai 

 
Gambar 11 Sequence diagram Ubah Data Pegawai 
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c. Hapus Data Pegawai 

 
Gambar 12. Sequence diagram Hapus Data Pegawai 

 

4. Sequence diagram Admin mengolahData Gaji 

a. Tambah Data Gaji 

 
Gambar 13. Sequence diagram Tambah Data Gaji 
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b. Ubah Data Gaji 

 
Gambar14. Sequence diagram Ubah Data Gaji 

 

c. Hapus Data Gaji 

 
Gambar 15. Sequence diagram Hapus Data Gaji 
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5. Sequence diagram PegawaiMelihat Data Pegawai 

 
Gambar 16. Sequence diagram Melihat Data Pegawai 

 

6. Sequence diagram PegawaiMelihat Data Gaji 

 
Gambar 17. Sequence diagram Melihat Data Gaji 
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e.  Class  Diagram 

Class diagram merupakan suatu diagram yang memperlihatkan atau 

menampilkan struktur dari sebuah sistem, sistem tersebut akan menampilkan sistem 

kelas, atribut dan hubungan antar kelas ketika suatu sistem telah selesai membuat 

diagram. Berikut class diagram. 

 
   Gambar 18. Class Diagram 

 

 

4.5. Perancangan Antarmuka 

1. Antarmuka Admin 

a. Halaman Login Admin 

Perancangan antarmuka login admin berfungsi bagi pihak admin untuk memasuki 

sistem. Melalui antarmuka ini admin memulai proses login dan kemudian masuk 

kedalam sistem untuk mengelola data, dengan cara menginputkan username dan 

password. Rancangan antarmuka login admin dapat dilihat pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Anatarmuka Admin 

b. Halaman Mengolah Data Admin 

Perancangan antarmuka mengolah data admin merupakan halaman yang 

digunakan oleh admin untuk mengolah data admin. Admin dapat menambah, 

mengubah serta menghapus data admin yang ada pada sistem. Rancangan 

antarmuka data admin dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

 

 

 

 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Alamat Agama Username Password Aksi 

1 xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx  

 

Gambar 20. Antarmuka Mengelolah Data Admin 

 

c. Halaman Mengolah Data Pegawai 

Antarmuka mengolah data pegawai merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk mengolah data pegawai. Admin dapat menambah, mengubah serta 

menghapus data pegawai yang ada pada sistem. Rancangan antarmuka halaman data 

pegawai dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

 

ubah hapus 

Username 

Password 

LOGIN ADMIN 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

LOGIN 

DATA ADMIN 

Tambah Data Admin 
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Gambar 21. Antarmuka Mengelola Data pegawai 

 

d. Halaman Mengelolah Gaji 

Antarmuka melihat Gaji merupakan halaman yang digunakan oleh Username 

untuk melihat data gaji yang ada pada sistem. Rancangan antarmuka halaman gaji ini 

dapat dilihat pada gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  22. Antarmuka Mengelola Data Gaji 

 

 

 

Nama xxxxxxxx 

NIP xxxxxxxxxx 

Jenis Kelamin xxxxxxxxxx 

Tmpat Lahir xxxxxxxxxx 

Tnggl Lahir Xxxxxxxxxx 

Almat Xxxxxxxxx 

Agama Xxxxxxxxxx 

Pendidikan Xxxxxxxxx 

Agama Xxxxxx 

Golongan Xxxxxxxxx 

Total tunjngan Xxxxxxxx 

Jumlah  Xxxxxxxx 

NIP  
Nama  
Bulan  
Tahun  
Gaji pokok  
Tunjngn  
Pajak pnghsiln  
Total tunjngn  
Sewa rumah  
Pfk bulog  
Iuan wajib  
Tunjngn beras  
Jumlah ptongan  
Gaji bersih  

Data Gaji 

Cetak 

DATA PEGAWAI 



 

 

5.1. Implementasi Sistem

      Sistem Pendataan Pegawai dan Penggajian Berbasis Web pada Teknik 

Informatika Dimploma 

mampu menyediakan layanan secara 

menggunakan bahasa pemrograman PHPdan MYSQL sebagai 

1. Proses Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan 

perancangan sistem, dimana pada tahap ini sistem siap dijalankan untuk mengetahui 

hasil output sesuai perancangan sistem.

perangkat keras komput

website,bisa menggunakan 

denganmemasukan alamat 

2. Antarmuka Sistem 

Berikut ini akan dibahas fungsi dan  cara kerja setiap halaman serta men

yang dihasilkan oleh program.

A. Tampilan Halaman Admin

1. Tampilan Halaman Login 

Form login admin merupakan 

kedalam halaman admin dan mengolah seluruh data yang ada pada Sistem Pendataan 

pegawai dan penggajian pada 

a. Admin harus mengisi 

b. Sistem secara otomatis menampilkan halaman utama admin.

 

Gambar 23
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem 

Sistem Pendataan Pegawai dan Penggajian Berbasis Web pada Teknik 

Informatika Dimploma (D-III) dirancang untuk menghasilkan sebuah sistem yang 

mampu menyediakan layanan secara online. Sistem pengajuan judul  ini dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHPdan MYSQL sebagai database

Proses Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan 

perancangan sistem, dimana pada tahap ini sistem siap dijalankan untuk mengetahui 

sesuai perancangan sistem. Dan untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan 

perangkat keras komputer atau smartphone dengan akses internet, untuk mengakses 

bisa menggunakan browser Mozila, Googlechrome atau internetExplorer

denganmemasukan alamat Website:  

Berikut ini akan dibahas fungsi dan  cara kerja setiap halaman serta men

yang dihasilkan oleh program. 

Tampilan Halaman Admin 

Login Admin 

admin merupakan form yang digunakan oleh admin untuk 

kedalam halaman admin dan mengolah seluruh data yang ada pada Sistem Pendataan 

pegawai dan penggajian pada proses login admin sebagai berikut:  

Admin harus mengisi username dan password yang valid. 

Sistem secara otomatis menampilkan halaman utama admin. 

Gambar 23. Tampilan Halaman Login Admin 

Sistem Pendataan Pegawai dan Penggajian Berbasis Web pada Teknik 

dirancang untuk menghasilkan sebuah sistem yang 

. Sistem pengajuan judul  ini dibuat 

database servernya. 

Tahap implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan 

perancangan sistem, dimana pada tahap ini sistem siap dijalankan untuk mengetahui 

ntuk menjalankan sistem ini dibutuhkan 

er atau smartphone dengan akses internet, untuk mengakses 

internetExplorer 

Berikut ini akan dibahas fungsi dan  cara kerja setiap halaman serta menu-menu 

yang digunakan oleh admin untuk login 

kedalam halaman admin dan mengolah seluruh data yang ada pada Sistem Pendataan 

 



 

2. Tampilan Halaman Beranda

 Tampilan beranda merupakan tampilan awal dari 

beranda yang memberikan informasi tentang data admin, data pegawai dan data 

gaji.Untuk masuk ke halaman utama ini 

beranda akan tampil. 

Gambar 24

3. Halaman Login pegawai

Form loginpegawai

untukloginkedalam halaman 

Pasword tidak ditentukan jumlahnya, dan kemudian klik 

halaman admin, pabila 

akan berpindah 

 

 Gambar 25
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Tampilan Halaman Beranda 

beranda merupakan tampilan awal dari menu Dinas Peternakan 

beranda yang memberikan informasi tentang data admin, data pegawai dan data 

Untuk masuk ke halaman utama ini masukan URL ke google maka halaman 

Gambar 24. Tampilan Halaman Beranda 

Halaman Login pegawai 

pegawai merupakan form yang digunakan oleh 

kedalam halaman login pegawai dan melihat data pegawai.

Pasword tidak ditentukan jumlahnya, dan kemudian klik login untuk masuk ke 

halaman admin, pabila username atau password tidak valid maka halaman tidak 

Gambar 25. Halaman Login Pegawai 

menu Dinas Peternakan 

beranda yang memberikan informasi tentang data admin, data pegawai dan data 

masukan URL ke google maka halaman 

 

yang digunakan oleh pegawai 

pegawai. Panjang 

untuk masuk ke 

tidak valid maka halaman tidak 

 



 

4. Halaman Melihat  Data Pegawai

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat data 

data pegawai, menambah, 

Pasword tidak ditentukan jumlahnya, dan kemudian klik 

halaman admin, pabila 

akan berpindah. 

Gambar 26

5. Tambah Data Gaji 

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat data 

memverifikasi data gaji

halaman ini terdapat menu untuk mencetak slip gaji sehingga admin kesulitan

Gambar 27
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Halaman Melihat  Data Pegawai 

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat data pegawai, memverifikasi 

menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai.

Pasword tidak ditentukan jumlahnya, dan kemudian klik login untuk masuk ke 

halaman admin, pabila username atau password tidak valid maka halaman tidak 

Gambar 26. Halaman Melihat Data Pegawai 

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat data gaji

data gaji, menambah, mengubah, dan menghapus data 

halaman ini terdapat menu untuk mencetak slip gaji sehingga admin kesulitan

Gambar 27.  Halaman Tambah Data Gaji 

, memverifikasi 

egawai.Panjang 

untuk masuk ke 

tidak valid maka halaman tidak 

 

gaji pegawai. 

menghapus data gaji. Pada 

halaman ini terdapat menu untuk mencetak slip gaji sehingga admin kesulitan 

 



 

6. Halaman Ubah Data Gaji

Antarmuka ubah data gaji ini 

Admin dapat menambah, mengubah 

ada pada sistem. Rancangan antarmuka halaman 

gambar 25. 

 

Gambar 28

 

7. Halaman Mencetak Slip Gaji

Pada halaman ini pegawai dapat mencetak slip gaji. Halaman ini dapat dilihat pada 

gambar 26.  

 

  Gambar 29. 
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Halaman Ubah Data Gaji 

Antarmuka ubah data gaji ini digunakan oleh admin untuk mengubah

Admin dapat menambah, mengubah serta menghapus,menyimpan data 

ada pada sistem. Rancangan antarmuka halaman data gaji dapat dilihat pada 

Gambar 28. Halaman Ubah Data Gaji 

Halaman Mencetak Slip Gaji 

Pada halaman ini pegawai dapat mencetak slip gaji. Halaman ini dapat dilihat pada 

Gambar 29.  Halaman Mencetak Slip Gaji 

ubah data gaji. 

data gaji yang 

data gaji dapat dilihat pada 

 

Pada halaman ini pegawai dapat mencetak slip gaji. Halaman ini dapat dilihat pada 
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3. Pengujian Sistem 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifitasnya 

sehingga akan ditemukan kekurangan dan kelemahan dari sistem itu sendiri yang 

kemudian akan dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem agar 

menjadi lebih baik dan sempurna. Tahapan pengujian dilakukan dengan menguji 

fungsionalitas sistem. 

a. Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menguji keseuaian tampilan dari proses 

yang dihasilkan dengan input yang diberikan. Dari hasil pengujian fungsionalitas 

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sudah berjalan sesuai 

dengan harapan pengguna. Sistem dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai 

dengan perancangannya, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kesalahan 

dikemudian hari pada saat sistem digunakan oleh pengelola dalam hal ini user atau 

pengguna. Berikut ini tabel yang menunjukan deskripsi data dan pengujian 

fungsionalitas sistem pendataan pegawai dan penggajian berbasis web. 

No Deskripsi Deskripsi 

prosedur 

pengujian 

Masukan Keluaran 

yang 

diharapkan 

Hasil yang 

diperoleh 

Kesimpulan 

1 Membuka 

website 

halaman 

login Admin 

Sistem 

menampilkan 

Halaman 

login Admin 

Admin 

Memasukan 

Username 

dan 

Password 

yang Valid 

Secara 

otomatis 

sistem 

menampilkan 

halaman 

utama Admin 

Halaman utama 

ditampilkan 

dan dilihat oleh 

Admin 

Sukses 

2 Membuka 

website 

halaman 

Beranda 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

Beranda 

Admin dapat 

menambah, 

menguubah  

dan 

menghapus 

Beranda 

pada 

halaman 

Beranda 

Secara 

otomatis 

sistem 

menampilkan 

login dan 

memberikan 

bahwa 

username dan 

password  

salah 

Halaman 

utama admin 

tidak dapat 

ditampilkan 

Gagal 

3 Membuka 

website 

halaman 

data admin 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

login Admin 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

login Admin 

Secara 

otomatis data 

yang 

ditambah 

akan 

ditampilkan, 

data dapat 

diubah dan 

data berhasil 

dihapus 

Halaman 

Beranda  

dapat 

ditampilkan 

dan dilihat 

oleh admin 

Sukses 
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4 Membuka 

website 

halaman login 

Admin 

Sistem 

menampilkan 

Halaman 

data admin 

Sistem 

menampilkan 

Halaman 

data admin 

Secara 

otomatis data 

admin yang 

ditambahkan 

akan 

ditampilkan, 

data admin 

dapat diubah 

dan data 

admin 

berhasil 

dihapus 

Halaman data 

admin dapat 

ditampilkan 

dan dilihat 

oleh admin 

Sukses 

5 Membuka 

website 

halaman 

data 

Pegawai 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

data dosen 

Admin dapat 

menambah 

data dosen 

mengubah 

data dosen 

dan 

menghapus 

data dosen 

Secara 

otomatis data 

dosen yang 

ditambahkan 

akan 

ditampilkan, 

data dapat 

diubah dan 

data berhasil 

dihapus 

Halaman data 

dosen dapat 

ditampilkan 

dan dilihat 

oleh admin 

Sukses 

 

4. Pengujian Pengguna 

Pengujian pengguna dilakukan di progran studi Teknik Informatika tanpa 

kehadiran pihak pembangun website. Pengujian pengguna merupakan pengujian yang 

bersifat langsung di lingkungan yang sebenarnya. Kuesioner pengujian Pengguna 

merupakan media yang digunakan pengguna website untuk memberikan penilaian 

terhadap website yang dibangun. Berdasarkan kuesioner tersebut akan dilakukan 

perhitungan agar dapat diambil kesimpulan terhadap penilaian penerapan website 

yang dibangun. Kuisioner ini terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 4.  

Tabel Pertanyan? 

No Pertanyaan 

1 Website yang dibangun mudah untuk digunakan ? 

2 Konten website bersifat responsive sesuai perangkat yang digunakan? 

3 Website memiliki tampilan yang menarik? 

4 Menu navigasi pada setiap halaman mudah di pahami? 

5 Penggunaan font & warna yang digunakan tidak menyulitkan admin, 

dan pegawai? 

6 Penempatan menu dalam setiap halaman tidak membingungkan? 

7 Website yang di bangun sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kaprodi 

dalam proses pendataan pegawai dan penggajian berbasis web? 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Pendataan Pegawai dan Penggajian Berbasis Web Pada Dinas Peternakan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil dibangun dan diuji. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sistem dapat memudahkan pegawai dalam proses pendataan 

pegawai maupun penggajian , dan pegawai juga dapat mengetahui sistem yang 

diajukan diterima atau ditolak, serta memudahkan pegawai dalam proses pelaporan 

riwayat data pegawai maupun data gaji. 

 

6.2 Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem pendataan pegawai dan 

penggajian ini, maka dapat disarankan: 

1. Perlu dilakukan evaluasi kinerja sistem baru secara periodik yaitu setiap tahun. 

Hal ini dilakukan selain untuk mengevaluasi sistem juga untuk mengantisipasi 

perubahan data pangkat dan golongan. 

2. Perlu dikembangkan agar sistem ini dapat diterapkan pada Dinas Peternakan 

yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Perlu dilakukan penyempurnaan pada fitur-fiturpendataan pegawai dan data gaji 

agar pegawai dapat mencetak slip gaji selain pdf. 
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