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ABSTRAK

Penggajian merupakan fungsi yang sangat penting, untuk memberikan kompensasi para pegawai
berupa gaji sebagai ganti kontribusi mereka kepada instansi atau perusahaan. Jika sebelumnya
penghitungan gaji pegawai yang dilakukan oleh Tata Usaha (TU) menggunakan cara manual, maka
hal tersebut dapat menghabiskan banyak waktu. Sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat
meminimalkan waktu dalam penghitungan gaji. Aplikasi tersebut dapat dibuat dengan memanfaatkan
teknologi yang semakin berkembang di era globalisasi ini. Salah satu contoh dari aplikasi tersebut
adalah sistem pengolahan data gaji pegawai yang berbasis web. Pengolahan data gaji pegawai
berbasis web ini akan memudahkan Tata Usaha (TU) untuk melakukan penghitungan gaji para guru
dan sistem ini sangat menguntungkan karena proses penghitungannya menjadi lebih cepat. Penelitian
dengan judul Aplikasi Sistem Penggajian Guru Berbasis Web dengan pemodelan sistem menggunakan
Adobe Dreamwever CS3 dan implementasi menggunakan php dengan data base My Sql. Sistem ini
dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah permasalahan penghitungan gaji disekolah
menengah kejuruan (SMK) Al- Akhyar. 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pekembangan teknologi yang
semakin pesat,penggunaan komputer memegang
peranan penting dalam berbagai bidang yang
saling mendukung untuk aspek kehidupan,
termasuk didalamnya sistem pengolahan
data,karena tanpa adanya sistem pengolahan
data, maka kegiatan dalam sebuah organisasi
tidak akan bejalan seperti yang diharapkan baik
dari segi waktu maupun ketepatan kinerja yang
dihasilkan. Hal ini menjadi hambatan untuk
aktifitas dan pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Komputer sebagai alat bantu yang mempunyai
kemampuan didalam bidang pengolahan data dan
informasi, serta dapat membantu untuk
menyelesaikan laporan pengolahan data yang
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat,
cepat dan akurat. Semua ini dapat dilakukan
dengan fasilitas yang tersedia. Komputer dapat
mengolah informasi yang ada dalam suatu
instansi, untuk menghasilkan informasi baru
yang dapat memberikan manfaat, sehingga dapat

mendorong perkembangan dan kemajuan instansi
tersebut. Fungsi komputer adalah sebagai alat
perekam data, pengolahan data, penghitungan,
pelaporan data. Sehingga memberikan nilai
tambah yang tinggi bagi perkembangan dan
kemajuan sebuah instansi[1]. 

Masalah penggajian termasuk masalah yang
rumit, sebab masalah ini tidak saja menyangkut
beberapa rupiah seorang karyawan yang harus
digaji atas pekerjaannya, melainkan juga
memiliki implikasi yang luas ditinjau dari sistem
pengupahan. Sehingga diperlukan proses daa
absensi, proses perhitungan gaji dan membuat
laporan setelah semua data sudah tersimpan. Gaji
yang diperoleh setiap guru berbeda besarannya
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan institusi yang bersangkutan.
Pengelolaan penggajian ini diharapkan dapat
memberikan sesuai dengan kontribusi guru.

Sistem yang digunakan saat ini masih
menggunakan cara manual, sehingga dalam
proses penghitungan gaji masih membutuhkan
waktu yang lama dan lambat, maka dengan



adanya sistem komputerisasi ini diharapkan akan
lebih mengambil sebuah tema untuk dijadikan
bahan penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem
Penggajian Guru Berbasis Web”[2
II. Teori Penunjang
2.1 Bagian Pegawai disekolah 
a. Kepala Sekolah 

Penanggung jawab dari seluruh kegiatan
sekolah mengatur dan mengelolah urusan
pendidikan dan mengawasi hal – hal
mengenai pengajaran yang berhubungan
dengan kegiatan belajar mengajar disekolah. 

b. Wakil Kepala Sekolah 
Bertugas membant tgas kepala sekolah dan
memback up tugas dari kelapa sekolah, dan
membuat maupun menyimpan keluaran
masuknya semua admministra sekolah. 

c. Staf Pengajar (Guru) 
Melaksanakan tugas profesinya yaitu
mendidik dan mengajar serta membina siswa
sehingga mampu mentransformasikan dirinya
sendiri. Membuat dan menyerahkan rencana
tahunan,semester dan program satuan
pelajaran kepada kepala sekolah.

d. Staf Tata Usaha (TU) 
Bertugas mengeluarkan dana untuk sarana
pendidikan, mengurus absen pegawai dan 
guru,mengurus gaji pegawai dan membuat
laporan penggajian maupun keluar masuknya
uang.

2.2 Pengertian Gaji 
Gaji adalah sebuah komponen yang mutlak

dikeluarkan oleh institusi sebagai kompensasi
bagi karyawan, yang mana hal ini untuk
menjamin keberlangsungan institusi itu sendiri.

2.3 Dasar – Dasar Rincian Gaji 
Pasal 16 peraturan pemerintah nomor 7 tahun
1977 diubah seluruhnya : 
1. Kepala pegawai negeri sipil yang mempunyai

anak atau anak angkat yang berumur kurang
dari 21(dua puluh satu) tahun, belum pernah
kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri
dan nyata menjadi tanggung jawabannya
diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji
pokok dari tiap-tiap anak. 

2. Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2)
dapat diperpanjangan sampai umur 25(dua
puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih
bersekolah. 

3. Apabila suami isteri kedua-duanya
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri,maka
tunjangan keluarga diberikan kepada yang
mempunyai gaji pokok. 

4. Tunjangan Pangan sebesar nilai beras per 10
kg/orang yang masuk daftar gaji x 5.656,- per kg
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-1374/PB/2011 tanggal 17 Februari
2011 perihal kenaikan tunjangan beras bagi
penerima pensiun atau tunjangan bersifat
pensiun. Sesuai dengan PerDirjen No.
67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam
bentuk natura dan beras tanggal 28 Desember
2010 Tentang Perubahan Tarif Tunjangan Beras
dari Rp 4.950,- per kg menjadi Rp 5.656,- per kg.

5. Potongan pajak menurut PP 
Nomor 34 tahun 2014.Dengan kenaikan gaji
pegawai negeri sipil tahun 2014 sebesar 5%,
diharapkan para PNS unutk meningkatkan
kinerjanya sehingga pelayanan kepada
masyarakat bisa lebih baik lagi. 

III. PERANCANGAN SISTEM 
Ruang lingkup dari Sistem Informasi yang

akan dibuat yaitu terhubung dalam suatu
jaringan, sehingga akan terdapat komputer server
yang akan menangani di komputer client. Berikut
ini gambar sederhana dari komputer dalam
jaringan. 

Gambar 3.1Berbasis Client-Server

3.2 Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan

fungsifungsi yang berlangsung dilihat dari sisi
pengguna. Diagram ini menunjukkan struktur
sederhana dari suatu sistem. Use case merupakan
skenario tertulis dari suatu proses bisnis. Pada
rancangan yang dibuat, hanya terdapat 1 (satu)
Actors aja.Actort ersebut dapat berupa manusia,
perangkat keras, sistem lain, ataupun yang
berinteraksi dengan sistem. Berdasarkan



kebutuhan yang telah disebutkan di atas, maka
use case diagram atau usaha seperti ditunjukkan
pada gambar 3.1 

Berdasarkan gambar 3.1 tata usaha dapat
melalakukan log in dan bisa merubah data
pegawai seperti gambar 3.1 sebagai berikut.

Gambar 3.1 Use Case Tata Usaha

Use case diagram kedua use case kepala
sekolah yang ditunjukan pada gambar 3.2 dimana
kepala sekolah hanya dapat melihat laporannya
saja. 

Gambar 3.2 Use Case Kepala Sekolah

Use case diagram ketiga use case pegawai
yang ditunjukan pada gambar 3.3 Dimana
pegawai dapat melakukan absensi dan melihat
semua laporannya

Gambar 3.3 Use Case Pegawai
IV. IMPLEMENTASI SISTEM 
4.3 Halaman Awal Form Log In 

Sebelum masuk ke sistem, user diwajibkan
untuk login terlebih dahulu. User diwajibkan
mengisi username dan password. Yang dapat
dilihat pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Halaman Form Log in

4.4 Halaman Beranda Pegawai 
Saat pegawai sukses melakukan login maka

user akan masuk kehalaman utama pegawai
dimana dihalaman utama terdapat menu home,
data pegawai, data absensi, data jabatan dan
logout, seperti gambar 4.4



Gambar 4.4 Form Beranda Pegawai

Didalam menu pegawai, pegawai dapat
menginput data pegawai sesuai dengan
ketetapannya data pegawai tetap atau data
pegawai kontrak yang ingin dilihat dan apabila
data pegawai tetap yang dilihat maka tampilanya
seperti pada gambar 4.5

Gambar 4.5 Form Data Pegawai Tetap

Selain itu pegawai juga dapat melakukan
penginput data dan dapat mengatur profilnya
pegawai tersebut seperti pada gambar 4.6

Gambar 4.6 Form Input Pegawai Tetap

Selain itu didalam user pegawai terdapat
menu data absensi dimana pegawai dapat
melakukan absensi dan mengetahui laporan
absensi tersebut seperti pada gambar 4.7 

Gambar Gambar 4.7 Form Absensi Pegawai

pegawai juga dapat melakukan penginputan data
absensi pegawai seperti yang terdapat pada
gambar 4.8



Gambar 4.8 Form Input Absensi Pegawai

4.9 Halaman Beranda Tata Usaha 
Dimana halaman beranda tata usaha terdapat

menu hme,hitung gaji, data jabatan, laporan gaji
dan logout seperti yang terdapat pada gambar
Setelah selesai melakukan login maka tampilan
tata usaha seperti gambar 4.9

Gambar 4.9 Form Beranda Tata Usaha

Selain tata usaha dapat mengatur data pegawai
jabatan dan data tata usaha juga dapat melakukan
penghitungan gaji yang terdapat menu hitung gaji
seperti yang terdapat pada gambar melakukan
perhitungan gaji seperti gambar 4.10

Gambar 4.10 Form Hitung Gaji

Setelah melakukan perhitungan data
perhitungan gaji tersebut tersimpan maka gaji
tersimpan secara otomatis kedalam menu laporan
gaji seperti yang terdapat pada gambar 4.11

Gambar 4.11 Form Laporan Gaji

Selain dapat mengetahui laporan gaji tata
usaha juga dapat melihat laporan gaji yang
diinginkan seperti yang terdapat gambar 4.12

Gambar 4.12 Form Laporan Gaji
Selain itu tata usaha juga dapat mencetak

laporan gaji tersebut seperti yang terdapat pada
gambar 4.13

Gambar 4.13 Form Data Print

4.14 Halaman Kepala Sekolah 



Dimana kepala sekolah hanya dapat melihat
dan mencetak data laporan contoh seperti yang
terdapat pada gambar 4.14

Gambar 4.14 Form Kepala Sekolah 

V. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitiaan sistem pengolahan
data gaji pegawai  atau guru yang telah
dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan
(SMK) AL AKHYAR maka dapat disimpulkan : 

1. Sistem ini memiliki tiga user, yaitu Tata
Usaha, Kepala Sekolah dan Pegawai atau
guru

2. Fungsi dari sistem pengolahan data gaji
pegawai.

3. Semua pegawai dapat melakukan
penghitungan gaji.

4. Penghitungan gaji dikerjakan oleh Tata
Usaha 

5. Untuk Kepala Sekolah dan Guru Hanya
dapat Melihat Laporannya saja 

6. Untuk guru yang sudah terdaftar di
sistem,  dapat memperbaru profilnya
Sehingga untuk melakukan
pengolahan gaji disekolah tersebut
tidak lagi dilakukan secara manual,
sistem yang dibangun dengan web ini
membantu para pengguna untuk
mengolahnya.

6.2 Saran
1. Aplikasi ini diharapkan dapat

digunakan untuk institusi yang lain.

2. Memiliki kemampuan untuk
mengelola data yang besar (Big Data)
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