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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan sistem penggajian karyawan  berbasis CodeIgniter di CV.Indah 

Jati ini menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) dengan tahapan 

Requirement Planning, user Design, dan Implementation. Tahapan pelaksanaan 

prosedur pengembangan penelitian ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: 

 4.1.1 Requirement Planning ( Perencanaan Kebutuhan ) 

  Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam 

pembuatan aplikasi sistem yang meliputi, analisis kebutuhan masalah, analisis 

peralatan yang digunakan dalam perancangan sistem, User Design dan 

Implementation. 

 4.1.1.1 Objek Penelitian 

  1) Gambaran umum CV.Indah Jati 

CV.Indah Jati merupakan perusahaan mebel yang membuat berbagai 

macam meja seperti : meja makan, meja consule, kursi stool dari bahan 

kayu meh maupun akar kayu jati, yang terletak di JL.Sentra Inustri no.3 

Mulyoharjo Jepara. Gudang ini telah berdiri sejak tahun 2006 hingga 

sekarang. 

  2) Visi dan Misi 

a. Visi 

 Menghasilkan sebuah sistem informasi yang mendukung tentang 

perusahaan sehingga dapat diakses oleh karyawan maupun calon 

karyawan yang ingin bekerja. 

b. Misi 

 Mampu mengembangkan metode pengarsipan data sehingga lebih 

efisien 

 Memberikan kemudahan dalam mengakses data dan gaji karyawan 

 Dapat memperoleh sistem informasi ter update 

 Memperoleh data yang lebih valid, rinci serta praktiis
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4.1.1.2 Analisis kebutuhan masalah 

  1) Analisis Sistem yang berjalan 

  CV.Indah Jati merupakan perusahaan mebel yang berada di desa 

Mulyoharjo, Jepara RT.04/ RW.04. Dalam melakukan kegiatan pengolahan 

data seperti memasukkan alamat perusahaan, data karyawan dan membedakan 

jenis-jenis keahliannya dan menginput data masing-masing karyawan sesuai 

keahliannya menggunakan buku karyawan dulu dan kemudian dimasukkan 

kedalam Ms.Exel, hal itu dirasa perlu adanya website sistem penggajian 

karyawan sehingga atasan dapat memantau karyawan yang bekerja 

diperusahaan tesebut. 

  Dengan database dan website dapat memudahkan aktifitas dalam 

melakukan pemantauan dan pendataan karyawan secara lebih efektif. Dalam 

pendataan diperlukan data karyawan sehingga dapat ditampilkan didalam 

website dan dapat terpantau mana karyawan yang rajin berangkat maupun 

yang jarang berangkat. Prosedur perusahaan dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Hari kerja hari senin sampai hari sabtu, minggu libur (dihitung lembur) 

2. Jam kerja mulai jam 08.00-12.00 WIB dilanjut jam 13.00-16.00 wib 

3. Diluar jam kerja terhitung lembur (perjam Rp.10.000 hari minggu 2 

kali gaji) 

4. Kerja full mendapatkan insentif dari perusahaan 

 

 

  2) Kelemahan Sistem yang berjalan 

 Berdasarkan analisis sistem yang berjalan atau yang sedang dikerjakan 

diatas, terdapat kelemahan dari sistem yang berjalan adalah sebagi berikut: 

1. Pengelolaan data tidak terkoneksi internet sehingga tidak dapat 

dipantau secara berkala 

2. Tidak adanya back-up data untuk input data maupun gaji karyawan 

sehingga beresiko kehilangan data 

3. Perlu adanya sistem komputerisasi terkoneksi sehingga dapat meng 

update informasi perusahaan 
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  3) Solusi Pemecahan Masalah 

 Adapun dari pemecahan masalah yang dilakukan penulis dalam 

menyelesaikan masalah di perusahaan mebel CV.Indah Jati yaitu dengan 

membuat suatu sistem terkomputerisasi berupa aplikasi penggajian karyawan 

berbasis website. Aplikasi ini di rancang sesuai kebutuhan admin dalam 

backup data karyawan serta perhitungan gaji karyawan dan dapat 

mempermudah dalam memantau kinerja maupun absensi karyawan sehingga 

dapat memenuhi target saat pengiriman barang. 

  4) Analisis Sistem Usulan 

Dengan adanya aplikasi penggajian karyawan ini maka admin dapat 

melakukan pengolahan, input data dan output data karyawan dengan lebih 

efisien. Selain itu pihak perusahaan juga dapat memantau kinerja karyawan di 

perusahaan tersebut melalui situs website yang terkoneksi online, dengan 

melakukan login password yang tersedia dan hanya dapat dilakukan oleh 

pemilik perusahaan serta admin perusahaan. 

 

 

 

Tabel 4.2 Perbandingan Sistem berjalan dengan sistem yang diusulkan 

NO Sistem Berjalan Sistem Usulan Hasil yang Dicapai 

1. Admin mendata gaji 

karyawan dan 

menampilkannya secara 

offline 

Rekap data yang 

dilakukan admin 

berupa slip gaji 

karyawan dan dapat 

ditampilkan di sistem 

Data yang 

ditampilakn dalam 

bentuk web nama, 

absensi beserta gaji 

karyawan 

2. Aplikasi yang 

sebelumnya digunakan 

yaitu Ms.Exel yang tidak 

terkoneksi online 

sehingga tidak dapat 

dipantau oleh pemilik 

perusahaaan sewaktu-

waktu 

Penyimpanan tersusun 

rapi dan terstruktur 

dengan menggunakan 

database di aplikasi 

penggajian karyawan 

Dengan adanya 

database ini data 

tersimpan dengan 

aman dan rapi serta 

dapat menampilkan 

data dari sistem dan 

dapat menghasilkan 

slip gaji karyawan 
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 4.1.1.3 Analisis Data 

Setelah melakukan observasi dan wawancara  terhadap pihak kantor di 

perusahaan CV.Indah Jati  kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui fitur-fitur 

yang dibutuhkan dalam aplikasiseperti fitur tambah data, edit data, hapus data, cetak 

data. Peneliti juga melakukan analisa mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan seperti data karyawan, keahlian karyawan, jadwal deadline pengiriman, 

laporan. Data tersebut kemudian dimasukan kedalam database sistem yang 

selanjutnya diolah menggunakan bahasa pemrogaman untuk ditampilkan dalam 

laporan agar dapat berupa website. 

 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam membuat Aplikasi Penggajian Karyawan 

Cv.Indah Jati berbasis website ini antara lain: 

1) Perangkat Keras ( Hardware ) 

Adapun perangkat keras ( hardware ) yang digunakan berupa laptop 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor  : Intel(R) Core (TM) i3 CPU M380 @2.53Ghz 

 Ram  : 6,00 Gb 

 Hardisk  : 500 Gb 

2) Perangkat Lunak ( Software ) 

 Operating System  : Windows 7 Ultimate 

 System Type : 32-Bit 

 Web Server : Xamp versi 3.2.2 ( Apache, Php, MySql ) 

 Text Coding : Sublime Text 3 

 Web Browser : Google Chrome & Mozila Firefox  
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4.1.1.5 Analisis Pengguna 

Analisa pengguna yang dimaksudkan untuk menambah pengalaman admin 

dalam melakukan rekap data melalui aplikasi penggajian karyawan ini, sehingga lebih 

mempermudah admin dalam melakukan pengecekan berkala dan kinerja karyawan 

lebih optimal. 

Tabel 4.3 Karakteristik Pengguna 

Pengguna Tanggung Jawab Hak Akses Kemampuan 

Pemilik/Admin Mengolah data, 

Menginput data, 

Menampilkan data 

CRUD (Creat, 

Read, Update, 

Delete ) 

Mampu 

mengoprasikan 

komputer aplikasi 

dengan baik 

 

4.1.2 User Design ( Desain Pengguna ) 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah admin dalam melakukan 

pengolahan data, seperti: Data karyawan, Gaji karyawan, Informasi Perusahaan agat 

dapat diperoleh data yang valid dan ter-update. 

Untuk penjelasan aplikasi penggajian karyawan ini dapat berjalan dengan 

lancar dan efisien, maka pada tahap ini penulis membuat perancangan sistem dengan 

menggunakan diagram UML  ( Unfield Modeling Language ) yang digambarkan 

melalui perancangan  diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence 

Diagram, Perancangan sistem input  dan  output Perancangan database dan 

Perancangan tampilan. 
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4.1.2.2 Perencanaan Berorientasi Objek 

1) UseCase Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan 

antara aktor dengan sistem aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat satu aktor yaitu 

admin yang berinteraksi dengan sistem aplikasi penggajian karyawan ini. 

 

Diagram Use Case dapat dilihat gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Aplikasi penggajian Karyawan 

Tabel 4.4 Deskripsi UseCase 

NO Aktor Proses UseCase Keterangan 

1. Admin Login Admin login dengan ussername dan 

password 

2. Admin Kelola data Admin mengelola data karyawan 

seperti: input nama, keahlian,laporan 

penggajian 
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3. Admin Laporan Admin menampilkan informasi tentang 

perusahaan dan mencetak laporan hasil 

penggajian karyawan 

 

 

 

2)Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

aliranaktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah 

Activity Diagram dari aplikasi penggajian karyawan. 

a) Activity diagram Login 

Activity Diagram Login berfungsi sebagai sitem keamanan, sehingga 

untuk dapat mengakses sistem harus terlebih dahulu login dengan 

ussername dan password. Ketika login sistem dan memvalidasi data login 

benar atau salah. Setelah validasi sukses sistem akan masuk pada halaman 

utama. 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Login Admin 

b) Activity Diagram Kelola 
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       Activity Diagram Kelola ini menjelaskan tentang kegiatan admin 

dalam mengelola data karyawan maupun perusahaan  seperti informasi 

lengkap tentang perusahaan CV.Indah Jati. Dengan gambar sebagai 

berikut: 

 

( Gambar 4.5 Activity Diagram kelola data penggajian karyawan ) 

c) Activity Diagram Laporan 

Activity Diagram Laporan merupakan diagram yang menerangkan 

tentang jalannya admin dalam rekap data penggajian karyawan sehingga 

dihasilakan laporan yang di input melalui database di sistem aplikasi 

penggajian karyawan. 

3) Sequence Diagram 

Sequence Diagram berfungsi untuk menggambarkan perilaku objek 

dengan UseCase, dengan menggunakan diagram ini bisa dilihat siapa saja 

objek yeng terlibat didalam UseCase. 
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a) Login admin 

 

( Gambar 4.7 Sequence Diagram Login Penggajian karyawan) 
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b) Sequence Diagram kelola 

 

( Gambar 4.8 Sequence Diagram Kelola data Penggajian karyawan ) 

4.1.2.3 Perancangan Database 

Untuk menjalankan aplikasi penggajian karyawan  di CV.Indah Jati ini harus 

terkoneksi dan terintegrasi dengan database. Penulis menggunakan Class Diagram 

dan perancangan database menggunakan MySql dengan nama databasenya “hrd”. 

2) Class Diagram 
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( GAMBAR 4.9 class Diagram ) 

 2) Kamus data 

Perancangan database digunakan untuk menyusun struktur data sistem pada 

penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan database MySql sebagai 

database system 

Terdapat tujuh tabel utama yang ada di dalam database aplikasi penggajian karyawan 

dengan detail sebagai berikut : 

1. Tabel User 

Tabel User merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data pengguna 

yang bisa login dalam aplikasi penggajian karyawan. Terdapat empat field dalam 

tabel ini yaitu  username, password, blokir dan level 
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Penjelasan struktur table user adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. username Varchar(20) Menampung data username 

2. password Varchar(225) Menampung data password 

3. blokir  Int(1) Menampung data status blokir 

pegawai 

4. Level Varchar(10) Menampung data level pegawai 

 

2. Tabel Perusahaan 

Tabel Perusahaan merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data profil 

perusahaan. Terdapat tiga field dalam tabel ini yaitu  id_perusahaan, 

nama_perusahaan dan nomor_rekening. 

 

Penjelasan struktur table perusahaan adalah sebagai berikut : 
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No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id_perusahaan Varchar(20) Menampung data id perusahaan 

2. nama_perusahaan Varchar(225) Menampung data nama 

perusahaan 

3. nomor_rekening  Int(1) Menampung data nomor rekening 

perusahaan 

 

3. Tabel Employee 

Tabel 

Employee 

merupakan tabel 

yang berfungsi 

untuk 

menampung 

data karyawan 

perusahaan.  
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Penjelasan struktur table perusahaan adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 nip Varchar(10) Menampung data nip pegawai 

2 nama_karyawan Varchar(30) Menampung data nama karyawan 

3 tempat_lahir  Varchar(255) Menampung data tempat lahir 

karyawan 

4 
tgl_lahir Varchar(255) Menampung data tanggal lahir 

5 agama Varchar(255) Menampung data agama 

6 alamat Varchar(255) Menampung data alamat 

7 no_telp Varchar(255) Menampung data nomor telepon 

8 no_ktp Varchar(255) Menampung data nomor ktp 

9 pendidikan_akhir Varchar(50) Menampung data Pendidikan 

akhir 

10 tgl_masuk_kerja Varchar(20) Menampung data tanggal mulai 

bekerja 

11 tgl_berhenti Varchar(20) Menampung data tanggal berhenti 

12 jenis_kelamin Varchar(10) Menampung data jenis kelamin 

13 status_kawin Varchar(20) Menampung data status 

perkawinan 

14 no_jamsostek Varchar(50) Menampung data  

15 no_asuransi Varchar(50) Menampung data nomor 

jamsostek 

16 golongan_id Varchar(15) Menampung data golongan 

17 id_jabatan Varchar(50) Menampung data jabatan 

18 id_departemen Varchar(30) Menampung data departemen 
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19 area_id Varchar(30) Menampung data area 

20 npwp Varchar(50) Menampung data npwp 

21 tgl_daftarnpwp Varchar(20) Menampung data daftar npwp 

22 no_rek_bank Varchar(255) Menampung data rekening bank 

23 nama_bank Varchar(255) Menampung data nama bank 

24 jumlah_anak Varchar(2) Menampung data jumlah anak 

25 foto mediumblob Menampung data foto profil 

26 jenis_pegawai Varchar(15) Menampung data jenis pegawai 

 

4. Tabel Jabatan 

Tabel Jabatan merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data master 

jabatan pegawai. Terdapat delapan field dalam tabel ini yaitu  id_jabatan, 

nama_jabatan, tnj_jabatan, tnj_transport, tnj_luarkota, uang_makan, uang_pulsa dan 

sewa_motor. 
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Penjelasan struktur table jabatan adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. Id_jabatan Varchar(10) Menampung data id jabatan 

2. nama_jabatan Varchar(255) Menampung data nama jabatan 

3 Tnj_jabatan Varchar(20) Menampung data tunjangan jabatan 

4 Tnj_transport Varchar(20) Menampung data tunjangan transport 

5 Tnj_luarkota Varchar(20) Menampung data tunjangan luarkota 

6 Uang_makan Varchar(20) Menampung data tunjangan uang 

makan 

7 Uang_pulsa Varchar(20) Menampung data tunjangan uang 

pulsa  

8 Sewa_motor Varchar(20) Menampung data tunjangan sewa 

motor  

 

5. Tabel Golongan 

Tabel Golongan merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data master 

golongan pegawai perusahaan. Terdapat dua field dalam tabel ini yaitu golongan_id, 

gaji_pokok. 
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Penjelasan struktur table golongan adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. golongan_id Varchar(5) Menampung data golongan 

2. gaji_pokok Varchar(20) Menampung data master gaji pokok 

 

 

6. Tabel Absensi 

Tabel Absensi merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data absensi karyawan 

perusahaan. Terdapat lima field dalam tabel ini yaitu  id_perusahaan, nama_perusahaan dan 

nomor_rekening. 

 

Penjelasan struktur table absensi adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id_absen Varchar(20) Menampung data id absen 

2. tgl_absen Varchar(225) Menampung data tanggal absen 

3. nip  Int(1) Menampung data nip karyawan 

4. keterangan Varchar(10) Menampung data level keterangan 

5.  surat_dokter Varchar(2) Menampung data status surat dokter 

 



46 
 

 
  

 

7. Tabel Payroll 

Tabel Payroll merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data utama di 

aplikasi penggajian karyawan perusahaan yaitu berisi penggajian. 
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Penjelasan struktur table perusahaan adalah sebagai berikut : 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Payroll_id Varchar(10) Menampung data payroll id 

2 Nip Varchar(15) Menampung data nip karywan 

3 Nama_karyawan Varchar(255) Menampung data nama karyawan 

4 
Jml_masuk Varchar(5) Menampung data jumlah masuk 

kerja 

5 Startday Varchar(20) Menampung data mulai bekerjan 

6 endday Varchar(20) Menampung data selesai bekerja 

7 Date Varchar(20) Menampung data tanggal 

8 Periode_id Varchar(10) Menampung data periode 

9 Gaji_pokok Varchar(20) Menampung data jumlah gaji 

pokok 

10 Tnj_jabatan Varchar(20) Menampung data jumlah 

tunjangan jabatan 

11 Tnj_transport Varchar(20) Menampung data jumlah 

tunjangan transportasi 

12 Tnj_luarkota Varchar(20) Menampung data jumlah 

tunjangan luar kota 

13 Uang_makan Varchar(20) Menampung data jumlah uang 

makan 

14 Uang_pulsa Varchar(20) Menampung data jumlah uang 

pulsa 

15 Sewa_motor Varchar(20) Menampung data jumlah sewa 

motor 

16 Incentive Varchar(20) Menampung data jumlah intensif 

17 Lain_lain Varchar(20) Menampung data lain - lain 
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18 Potongan Varchar(20) Menampung data jumlah 

potongan 

19 Gaji_kotor Varchar(20) Menampung data jumlah gaji 

kotor 

20 Gaji_bersih Varchar(20) Menampung data jumlah gaji 

bersih 

 

 

4.1.2.4 Perancangan Interface ( Antarmuka ) 

Perancangan Interface atau antarmuka dilakukam sebelum melakukan 

implementasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. Rancangan Interface atau 

antarmuka terdiri dari: Halaman Login, Halaman Dashboard Admin, Halaman 

Dashbord Karyawan, yang masing memiliki fungsi masing-masing. 

1) Rancangan Halaman Login 

Halaman yang muncul pertama kali pada aplikasi yng dijalankan. 

Perancangan tampilan dari halaman login dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

( Gambar 4.10 Halaman Login ) 
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2) Rancangan Halaman Dasboard 

 

( Gambar 4.11 Halaman Dasboard Penggajian karyawan ) 

3) Rancangan Halaman Admin 
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( Gambar 4.12 Halaman admin Penggajian Karyawan ) 

4) Rancangan halaman Karyawan 

 

( Gambar 4.13 Rancangan halaman Karyawan ) 
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5) Rancangan Halaman Admin Tambah Data Karyawan 

 

(Gambar 4.14 Halaman Admin Tambah Data Karyawan ) 

 

6. Rancangan Halaman Dashboard Staff 

 

( Gambar 4.15 Dashboard Staff ) 

 

7. 
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Rancangan Halaman Informasi Perusahaan 

 

( Gambar 4.16 Halaman Informasi Perusahaan ) 

 

8. Rancangan Halaman Keuangan 

 

( Gambar 4.17 Halaman Keuangan ) 

9. 
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Rancangan Time Sheet 

 

( Gambar 4.18 Halaman Time Sheet ) 

 

 

 

10. Rancangan Halaman Faktur 

 

( Gambar 4.19 Halaman Faktur ) 

 

11.
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 Rancangan Halaman Rekrutmen Karyawan 

 

( Gambar 4.20 Halaman rekrutmen Karyawan ) 

 12. Rancangan File Laporan 

 

( Gambar 4.21 Halaman File Laporan ) 
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4.1.3 Implementation ( Implementasi ) 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan dilakukan 

sesuai dengan perancangan database dan interface yang telah penulis buat 

sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemerogaman PHP dengan framework 

CodeIgniter. Berikut adalah implementasi sistem Aplikasi Penggajian Karyawan 

Berbasis Website di CV.Indah Jati. 

1. Halaman Login 

 

( Gambar 4.22 Halaman Login ) 

2. Halaman admin 

 

(Gambar 4.22 Halaman Dashboard Admin ) 

3. Halaman Data Karyawan 
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    a) Dashboard staff 

 

 

( Gambar 4.23 Halaman Dashboard Karyawan ) 

 

    b) Tambah Data Karyawan 

 

 ( Gambar 4.24 Halaman Tambah Data Karyawan ) 
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    c) Atur Peran 

 

 ( Gambar 4.25 Halaman Atur Peran Data Karyawan ) 

 

4. Halaman Payroll 

 

 ( Gambar 4.26 Halaman Atur Peran Data Karyawan ) 
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5. Halaman Informasi Perusahaan 

 

 

 ( Gambar 4.27 Halaman Informasi Perusahaan ) 

 

6. Halaman Keuangan 

 

( Gambar 4.28 Halaman Keuangan ) 
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7. Timesheet 

    a) Dashboard Timesheet 

 

 ( Gambar 4.29 Halaman Dashboard Timesheet ) 

 

    b) Kalender SDM 

 

 ( Gambar 4.29 Halaman Kalender Timesheet ) 
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8. Halaman Tugas 

 

( Gambar 4.30 Halaman Kalender Tugas ) 

 

9. Faktur 

 

( Gambar 4.31 Kalender faktur ) 
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10. Rekrutmen Karyawan 

 

 ( Gambar 4.32 Halaman Rekrutmen Karyawan ) 

 

11. File Laporan 

 

( Gambar 4.33 Halaman File Laporan ) 
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4.2 Metode Pengujian 

Pada tahap ini dilkukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat menerima input dengan 

baik atau tidak, serta untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan sudah sesuai 

yang diharapkan ataupun belum. Untuk meguji kesesuaian sistem aplikasi, penulis 

menggunakan metode blackbox testing. 

Tabel 4.5 pengujian Blackbox Testing 

NO 

Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujia

n 

1. Login Sebelum masuk sistem, 

admin terlebih dahulu login 

dengan mengisi username 

dan password 

Masuk halaman beranda 

atau login 

 

2. Form Admin Admin telah login sistem 

dan bisa melihat menunya 

Menginput data 

karyawan yang masuk 

kerja 

 

3.    Form Karyawan Karyawan telah login 

sistem dan bisa melihat 

menunya 

Data karyawan telah di 

input admin 

 

4. Form Data 

Keuangan 

Admin memasukkan data 

keuangan kedalam sistem 

Data keuangan direkap 

ke dalam sistem 

 

5. Timesheet Admin memberitahukan 

jam kerja dan lembur 

kepada karyawan 

Jam kerja dan lembur 

dapat diketahui 

 

6. Tugas Admin memberikan tugas 

kepada karyawan sesuai 

keahlian masing-masing 

Karyawan dapat 

menyelesaikan tugas 

sesuai yang di inginkan 

perusahaan 

 

7. File Pembukuan Admin merekap semua data 

pembukuan di perusahaan 

Data pembukuan dapat 

di simpan di sistem 

 

8. Faktur Admin mendata keluar 

masuknya barang dari 

perusahaan 

Barang yang keluar dan 

masuk dapat di rekap 

sistem. 
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4.3.1 Evaluasi Sistem aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode Blackbox 

Testing yang menguji fitur-fitur halaman Aplikasi Penggajian karyawan Berbasis 

Website dengan Framework CodeIgniter, Didapakatkan hasil pengujian bahwa 

aplikasi berjalan sesuai keinginan. Jadi dapat disimpilkan bahwa aplikasi ini berjalan 

sesuai harapan admin perusahaan. 

 

4.3.2 Validasi Kelayakan aplikasi 

4.3.2.1 Validasi ahli 

 1) Validasi Materi 

Proses ini peneliti melibatkan satu ahli media dan ahli materi. 

Instrumen validasi bagi para ahli memiliki validitas isi yang didasarkan 

kepada pendapat dari masing-masing ahli. Instrumen tersebut sangatlah 

penting untuk kevalidan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

hasil penelitian.  

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikator Jumlah 

Butir 

A Aspek Materi  

1. Kejelasan isi materi  

2. Materi mudah dimengerti  

B Aspek Bahasa  

3. Kesesuaian bahasa yang mudah dipahami  

4. Kesesuaian bahasa deangan sasaran pengguna  

 

 2) Validasi Media ahli 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran 

dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap Aplikasi Penggajian 

Karyawan Berbasis Website di CV.Indah Jati. 



64 
 

 
  

 

Tabel 4.7 Aspek Penilaian Aplikasi Untuk Media Ahli 

No. Indikator Jumlah 

Butir 

A Aspek pemrogaman  

1. Kemudahan dalam mengoprasikan aplikasi web  

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi  

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah  

B Aspek Tampilan  

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar  

5. Kesesuaian warna  

6. Teks dapat terbaca dengan baik  

7. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf  

8. Kesesuaian pemilihan background   

9. Kemenarikan tampilan tombol yan digunakan  

 Skor Total  

 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Tabel 4.10 Instrumen Penilaian Aplikasi Untuk Masyarakat Umum 

No. Pernyataan Nilai 

1. Aplikasi penggajian karyawan dapat memudahkan 

admin dalam mengelola data karyawan 

Valid 

2. Aplikasi penggajian karyawan dapat membantu 

admin memberikan informasi dan mendata gaji 

karyawan 

Valid 

3. Aplikasi penggajian karyawan mempermudah 

mendapatkan informasi tentang perusahaan 

Valid 

4. Aplikasi mudah diakses oleh admin Valid 
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5. Aplikasi memiliki fitur yang mudah dipahami Valid 

6. Plikasi mudah digunakan dan efisien Valid 

7. Aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

admin 

Valid 

8. Penggunaan font ukuran sesuai dan jelas Valid 

9. Aplikasi memiliki tampilan yang menarik Valid 

10. Bahasa yang digunakan mudah dipahami Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 klarifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.12 Hasil PenilaianAngket Responden 

No Jumlah 

Responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

 (f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1.        
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4.4 Kajian Akhir 

Kajian akhir dari penelitian ini berupa Aplikasi Penggajian Karyawan 

Berbasis Website. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem absensi , pendataan, informasi 

serta penggajian karyawan di perusahaan CV.Indah Jati, dengan menggunakan 

framework CodeIgniter dan Database MySql. Aplikasi ini memiliki kekurangan dan 

kelebihan sebagai berikut: 

a) Kelebihan Aplikasi Penggajian Karyawan 

- Menghasilkan sebuah sistem penggajian karyawan yang  mendukung 

- Menampilkan data lebih mudah dan sederhana dengan penyampaian berupa 

website 

-    Dapat mengetahui informasi perusahaan secara ter-update 

-    Membantu admin dalam proses penggajian dan dapat mencetak slip gaji 

karyawan 

b) Kekurangan Aplikasi Penggajian Karyawan 

-   Aplikasi masih berbasis website 

-    Aplikasi yang dibuat belum memiliki fitur yang lengkap seperti SMS 

Gateway maka informasi diperlukan akses masuk ke website terlebih dahulu.
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