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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Adapun pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem yang 

terdiri dari analisis sistem, kebutuhan fungsional, non fungsional pada perancangan sistem  

dan akan dibahas tentang gambar perancangan dan flowchat. 

3.1 Analisis Sistem 

 Dari hasil study lapangan  yang dilakukan di PT. Panamedia Mulya Sejahtera dan 

hasil observasi diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk membuat sistem penggajian pada 

PT. Panamedia Mulya sejahtera yang berupa data perusahaan yang mencakup data 

karyawan, visi dan misi serta standart penggajian. 

3.2 Analisis Kebutuhan 

 Analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem 

baru. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user, kebutuhan admin, dan analisis 

kebutuhan sistem penggajian pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera . Admin akan 

menampilkan informasi kepada user dengan memproses penggajian berupa slip gaji 

karyawan. 

3.2.1 Kebutuhan Admin 

 Kebutuhan admin pada sistem ini meliputi apa yang dibutuhkan oleh admin pada 

sistem ini berupa:  

1. Melakukan proses login kepada system 

2. Mengelolah Data karyawan 

3. Mengelolah penggajian karyawan 

3.3 Perancangan Sistem 

Sistem ini dibangun untuk memudahkan perhitungan penggajian pada PT. Panamedia 

Mulya Sejahtera yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan penggajian 

ataupun human error. Berbagai hal perlu dilakukan untuk membuat rancangan system 

penggajian pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera agar lebih menarik dan terstruktur.  
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Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem 

Pada perancangan sistem akan dilakukan perancangan software untuk menerapkan 

metode yang ada. Tahap ini akan dijelaskan bagaimana gambaran diagram konteks, (DFD) 

Data Flow Diagram, dan antar muka pengguna. 

3.3.1 Diagram Konteks  

Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan 

antar entitas luar , serta masukan dan keluaran sistem. Diagram konteks direpresentasikan 

dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Diagram konteks disajikan pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Diagram Konteks 

 

 

3.3.2 Data Flow Diagram Level 0 

 Diagram konteks ini akan dikembangkan lagi menjadi diagram aliran data tingkat nol 

yang akan memuat rincian dari diagram tersebut. Dari DFD level 0 dapat dilihat bahwa 
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dalam  pengelolaan sistem personal guide Sistem Penggajian ada 3 proses utama yaitu 

sebagai berikut: 

a. Manajemen Data Pegawai 

b. Manajemen Data Absensi 

c. Manajemen  Data Jabatan 

d. Manajemen Data Gaji 

Proses DFD level 0 dijelaskan pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

Gambar 3. 3Data Flow Diagram level 0 Admin 
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3.3.3 Data Flow Diagram Level 1 

1. Manajemen Data Pegawai 

 

Gambar 3. 4 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Data Pegawai 

 Admin melakukan manajemen input data pegawai yang berisikan tentang id-.pegawai 

, nama , jenis kelamin , jabatan dan no telpon yang berguna untuk menyimpan informasi 

tentang data pegawai . Melakukan delete serta edit data dari sistem akan menampilkan data 

pegawai. 

2. Manajemen Data Absensi  

      

Gambar 3. 5 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Data Absensi 

 

Admin melakukan manajemen absensi  yaitu melakukan input data absensi atau 

kehadiran karyawan . Melakukan delete data absensi atau memasukkan data absensi untuk 

karyawan baru atau yang telah habis kontrak .   
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3. Manajemen Data Jabatan 

                     

Gambar 3. 6 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Data Jabatan 

Admin melakukan manajemen pengelola jabatan  yaitu melakukan input data jabatan 

karena gaji pokok setiap jabatan berbeda . Melakukan delete , edit dan memasukkan data 

jabatan untuk karyawan baru atau yang telah habis kontrak. 

4. Manajemen Data Gaji  

 

Gambar 3. 7 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Data Gaji 

  Admin melakukan manajemen perhitungan gaji dan bonus dari target penjualan kartu 

perdana indosat yang memliki target 3000 pcs perbulan dan gaji sesuai jabatan serta 

standarisasi UMK di wilayah tersebut. Melakukan delete serta edit data dari sistem akan 

menampilkan data gaji karyawan. 
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3.3.4 FLOWCHART 

 Flowchart adalah penggambaran langkah-langkah dari suatu program yang berguna 

bagi programmer dalam melakukan analisis yang bertujuan untuk memecahkan masalah 

kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis altenatif-

altenatif lain dalam pengoperasian. Dan berikut beberapa flowchart pada sistem penggajian 

di PT. Panamedia Mulya Sejahtera . 

1. Flowchart Admin 

Pada flowchart diagram login terdapat input username dan password proses 

pengecekan bertujuan untuk mendeteksi apakah yang diinputkan sesuai dengan data 

admin yang berada di database ,jika sesuai maka bisa mengakses sistem jika tidak 

maka akan terdapat notif password dan username salah, dan harus melakukan login 

kembali. 

 

Gambar 3. 8 Flow Chart Admin 

3.3.5 Perancangan Antarmuka pengguna (user interface) 

 Perancangan antar muka pengguna dibuat dengan maksud untuk memberi 

kemudahan bagi pengguna untuk mengkoreksi hasil kerja yang dilakukakn setiap bulannya. 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa antar muka yang dibuat 

hendaknya memenuhi aspek serta memudahkan karyawan untuk mengkoreksi hasil kerja 

untuk mengurangi kesalahan dalam koreksi penggajian. Antarmuka pada sistem ini ada 

beberapa perancangan sebagai berikut 

1. Perancangan Halaman utama  
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 Perancangan halaman utama disini menggunakan aplikasi php dan mysql 

serta Notepad++ untuk melakukan desain awal yang berupa header, footer ,serta isi 

dari halaman utama adalah tampilan home yang berisi dengan gambar perusahaaan 

serta penjelasan tentang visi dan misi perusahaan. Pada tampilan di atas akan terisi 

dengan tools-tools menu pada sistem penggajian tersebut.  

 

Gambar 3. 9  Halaman utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rancangan Menu Pegawai 

 Halaman  menu  pegawai akan berisikan tentang data real pegawai seperti 

nama lengkap jenis kelamin dan nomor hp serta input data untuk pegawai baru serta 

hapus data pegawai yang telah tidak terikat lagi dengan perusahaan . 
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Gambar 3. 10 Halaman menu Pegawai 

 

3.  Rancangan Menu Absensi 

 Halaman menu Absensi berisikan tentang tabel yang berisi id-pegawai, nama, 

tanggal kehadiran dan status. Admin akan selalu melakukan update absensi tentang siapa 

saja yang hadir bekerja . 

 

Gambar 3. 11 Halaman menu Absensi 

4. Rancangan Menu  Jabatan 

 Halaman menu Jabatan berisikan tentang tabel yang berisi jabatan , nama dan gaji 

pokok . Admin akan menginput data jabatan untuk mempermudah dalam memilah jabatan 

serta standart gaji yang berbeda disetiap jabatan . 
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Gambar 3. 12 Halaman  menu Jabatan 

5. Rancangan Pada Menu Gaji

Pada halaman menu gaji akan berisikan tentang gaji pokok sesuai jabatan , tunjangan

serta perhitungan bonus yang didapat dari keberhasilan karyawan yang melebihi target 

ataupun sesuai target , hal ini dikhususkan karyawan yang berhasil mencapai target dalam 1 

bulan . Pada tabel gaji akan di gabungkan semua perhitungan penggajian dari UMK, 

tunjangan serta bonus pencapaian target perusahaan.   

Gambar 3. 13 Halaman menu rancangan Gaji 


