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Abstract-The rapid development of information technology 

brings a positive influence for the development of 

universities, especially universities engaged in information 

technology midwives. The influence is felt by AKMI 

Baturaja which every year the number of student 

acceptance tends to increase. Increasing the number of 

students would have an impact on the increase in the 

number of employees, consisting of educators and 

personnel kependidikan.Pendidik and educational 

personnel are entitled to earn income and social welfare 

warranty adequate and adequate and rewards in 

accordance with work performance.The payroll system in 

AKMI Baturaja has been running well, but along with the 

level of demand for the system, the existing system needs to 

be improved in order to work more effectively. In the old 

system all data that make up the salary is managed by the 

treasurer based on the manual data provided by each 

section. The manual data in question is the hardcopy of the 

related section, if the relevant part has not provided the 

intended data, then the payroll process becomes impeded. 

This research is intended to develop the existing system by 

adding a program module that can be used by the related 

parts so that the payroll process can run faster than before. 

This research uses linear sequential method which is 

system development method based on development stages 

consist of analysis, design, coding, testing and maintenance. 

 

Keywords: system development, information system, 

payroll, database server 

 

 

Intisari-Perkembangan  pesat teknologi infomasi 

membawa pengaruh positip bagi perkembangan 

perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang 

bergerak dalam bidan teknologi informasi. Pengaruh 

tersebut dirasakan oleh AKMI Baturaja yang setiap tahun 

jumlah penerimaan calon mahasiswa cenderung 

meningkat.Peningkatan jumlah mahasiswa tentunya 

berdampak terhadap peningkatan jumlah karyawan, yang 

terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.Pendidik dan tenaga kependidikan berhak 

memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial 

yang pantas dan memadai serta penghargaan yang sesuai 

dengan prestasi kerja.Sistem penggajian di AKMI 

Baturaja telah berjalan dengan baik, namun seiring 

dengan tingkat kebutuhan akan sistem, maka sistem yang 

ada perlu lebih ditingkatkan agar bekerja lebif efektif. 

Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk gaji 

dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual yang 

diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual yang 

dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait, apabila 

bagian terkait belum memberikan data yang dimaksud, 

maka proses penggajian menjadi terhambat. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melakukan pengembangan terhadap 

sistem yang ada dengan menambahkan modul program 

yang dapat digunakan oleh bagian yang terkait sehingga 

proses penggajian dapat berjalan lebih cepat dari 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode 

sekuensial linier yang merupakan metode pengembangan 

sistem berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang 

terdiri dari analisis, desain, coding, testing dan 

maintenance. 

 

Kata Kunci: pengembangan sistem, sistem informasi, 

penggajian, database server 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan  pesat teknologi infomasi membawa 

pengaruh positip bagi perkembangan perguruan tinggi, 

terutama perguruan tinggi yang bergerak dalam bidan 

teknologi informasi. Pengaruh tersebut dirasakan 

olehAKMI Baturaja yang setiap tahun jumlah 

penerimaan calon mahasiswa cenderung 

meningkat.Peningkatan jumlah mahasiswa tentunya 

berdampak terhadap peningkatan jumlah karyawan, yang 

terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

Undang-undang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa  pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

mailto:ujromzi@yahoo.co.id
mailto:haris.mkom@gmail.com
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga 

kependidikan berhak memperoleh: penghasilan dan 

jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, 

penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, 

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan 

kualitas,perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

dan hak atas hasil kekayaan intelektual,kesempatan untuk 

menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas[1]. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, telah jelas 

bahwa pendidik dan tenaga pendidikan, yang kedua-

duanya merupakan karyawan atau pegawai pada suatu 

perguruan tinggi akan mendapatkan gaji atau 

penghasilan.  

 

Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk 

gaji dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual 

yang diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual 

yang dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait, 

apabila bagian terkait belum memberikan data yang 

dimaksud, maka proses penggajian menjadi 

terhambat.Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan, penentuan gaji pendidik atau dosen ditentukan 

oleh beberapa item penentu  sebagai berikut :  

TABEL I 

ITEM PENENTU GAJI DOSEN  

Sumber Item Penentu 
Dasar 

Penentu 

Staf 

program 

studi 

Rekap mahasiswa bimbingan 

dosen yang telah menyelesaikan 

ujian magang kerja. 

Berita acara 

ujian laporan 

magang 

Rekap mahasiswa bimbingan 

dosen yang telah menyelesaikan 

ujian tugas akhir. 

Berita acara 

ujian tugas 

akhir 

Rekap mahasiswa bimbingan 

dosen yang telah mengikuti 

seminar proposal tugas akhir 

Berita acara 

seminar 

proposal 

Rekap pembimbing akademik Surat 

keputusan 

pembimbing 

akademik 

Staf biro 

administrasi 

akademik 

Rekap jumlah kelebihan jam 

mengajar dosen 

Presensi 

kehadiran 

dosen 

mengajar 

Rekap jumlah pembuatan soal 

ujian semester 

Bukti 

pengumpulan 

soal ujian 

semester 

Rekap jumlah koreksi ujian 

semester 

Presensi 

kehadiran 

mahasiswa 

ujian 

Rekap mengawas ujian 

semester 

Presensi 

kehadiran 

mengawas 

Staf 

Keuangan 

Pendapatan: 

- Gaji pokok  

- Tunjangan jabatan 

- Tunjangan anak 

- Tunjangan  masa kerja 

- Tunjangan ahli 

- Tunjangan fungsional 

Ketentuan 

dari pihak 

manajemen 

Potongan: 

- Pinjaman koperasi 

- Simpanana pokok/wajib 

- Simpanan sukarela 

- Pinjaman bank 

- Pph pasal 21 

Masing-

masing 

dokumen 

potongan 

 

Dari beberapa item penentu tersebut, maka bagian 

keuangan akan menghitung berapa besaran pendapatan 

masing-masing dosen menggunakan aplikasi yang ada 

dan selanjutnya menerbitkan slip gaji. Alir kerja dari 

sistem penggajian yang berjalan dapat dilihat pada 

gambar 1, berikut: 
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BAG. KEUANGAN

Rekap Kegiatan

Data StorageData Gaji

Slip Gaji

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerja Sistem Lama 

 

Pada sistem yang berjalan, bagian keuangan 

menginputkan data hasil rekapan dari bagian prodi dan 

bagian biro administrasi akademik, hasil rekapan berupa 

hardcopy sehingga perlu diinputkan kembali kedalam 

sistem penggajian. Bagian keuangan selanjutnya akan 

melakukan proses perhitungan gaji berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya bagian keuangan 

menerbitkan slip gaji dan mengirimkan file gaji ke 

masing-masing karyawan melalui alamat email. 

Beberapa kelemahan pada sistem yang berjalan 

adalah: 1) adanya proses yang berulang antara bagian 

prodi, dan bagian baak dengan bagian keuangan dalam 

membuat rekap data kegiatan. Output data yang 

dihasilkan bagian prodi, dan bagian baak, diinputkan 

kembali oleh bagian keuangan pada sistem penggajian, 

2) rekapan data yang diberikan merupakan hasil akhir 

jumlah kegiatan yang terpisah dengan detail atau rincian 

dari data tersebut, 3) slip gaji yang dihasilkan hanya 

menghasilkan item gaji tanpa dilengkapi dengan 

riciannya. Berikut visualisasi dari slip gaji pada sistem 

yang yang ada seperti pada gambar 1. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Kerja Sistem Lama 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pengembangan terhadap sistem yang ada dengan 

menambahkan modul program yang dapat digunakan 

oleh bagian yang terkait sehingga proses penggajian 

dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya.Adapun 

modul yang ditambahkan adalah: 1). Rekap pengujian 

tugas akhir, 2). Rekap pengujian laporan magang, 3). 

Report pengujian tugas akhir dan 4). Report pengujian 

magang kerja. 

 

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari 

prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu.Contoh sistem yang didefinisikan dengan 

pendekatan prosedur ini adalah sistem akuntansi.Sistem 

ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, 

pembelian dan buku besar.Dengan pendekatan 

komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan 
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dari komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk tujuan 

tertentu.Contoh sistem yang didefinisikan dengan 

pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang 

didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. Informasi adalah data yang telah diolah 

atau diproses sehingga mempunyai arti bagi penerimanya 

sehingga dapat untuk menentukan keputusan pada setiap 

tingkatan manajemen[2]. 

Gaji  adalah  balas jasa yang dibayar secara periodik 

kepada karyawan tetap serta mempunyai  jaminan  yang  

pasti. Sistem  penggajian  merupakan  sistem  

pembayaran  atas penyerahan  jasa  yang  dilakukan  

olehkaryawan  yang mempunyai  jenjang  jabatan  dan  

dibayarkan  secara  tetap  per bulan. Sistem  Informasi  

Penggajian  ini  adalah  sebuah  sistem yang  

mempermudah  bagian  keuangan  dalam  memproses 

pengajian  karyawan  dan  membuat  laporan  

penggajian[3].  

Sistem informasi penggajian dapat mengurangi 

tingkat kesalahan pemahaman informasi 

penggajian.Memudahkan dalam pembuatan informasi 

yang dibutuhkan diantaranya laporan pegawai, laporan 

penggajian dan slip gaji secara cepat. Informasi dapat 

diperoleh secara cepat, tepat dan akurat jika suatu waktu 

dibutuhkan sebagai bahan analisa bagi pihak yang 

bersangkutan[4]. 

Basis data merupakan suatu kumpulan data yang 

berhubungan secara logis dan deskripsi data tersebut, 

yang dirancang untuk memenuhi informasi yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi.Artinya basis data 

merupakan tempat penyimpanan data yang besar, dimana 

dapat digunakan oleh banyak pengguna.Suatu sistem 

basis data tidak lagi dimiliki oleh satu departemen, 

melainkan menjadi sumber daya perusahaan yang dapat 

digunakan bersama[5]. 

TABEL II 

PERBEDAAN ANTARA TRADITIONAL FILE BASE SYSTEM (FBS) 

DENGAN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) 

INDRAJANI (2014) 

No. Faktor  FBS DBMS 

Pembeda 

1. Pemisahan dan 

pembatasan 

data 

 Setiap program 

memelihara 

datanya masing-

masing 

 Tidak ada 

kesadaran bahwa 

data dapat dipakai  

 Mengutamakan 

penggunaan data 

bersama-sama 

untuk seluruh 

program 

 Adanya 

kesadaran bahwa 

data dapat 

dipakai bersama-

sama  

 

2. Duplikasi Data  Setiap sistem 

informasi dapat 

memiliki file yang 

sama 

 Boros pada tempat 

penympanan data 

 Tidak ada 

duplikasi data 

 Hemat pada 

tempat 

penyimpanan 

data 

3. Ketergantungan 

data 
 Defenisi file 

terdapat pada 

program sehingga 

sulit untuk 

mengbah struktur 

file. 

 Defenisi file 

tidak terdapat 

pada program 

melainkan pada 

DBMS. 

4. Format  Berbeda-beda 

format, baik nama 

field, tipe data, 

panjang data, 

ataupun dengan 

desimal atau tidak 

 Format sama, 

tentunya hal ini 

disebabkan 

setiap sistem 

informasi yang 

terdapat pada 

perusahaan 

tersebut 

menggunakan 

basis data yang 

sama. 

5.  Fleksibilitas  Setiap adanya 

kebutuhan baru, 

maka diperlukan  

pembuatan 

program baru, baik 

query  ataupun 

laporan . 

 Terdapat fasilitas 

query sehingga 

memungkinkan 

dengan adanya 

kebutuhan baru 

maka dapat saja 

tidak perlu 

melakukan 

pembuatan 

program baru 

untuk query atau 

laporan. 

6. Defenisi   Koleksi program 

aplikasi file based  

untuk mengolah 

laporan bagi user 

 Suatu usaha awal 

melakukan 

komputerisasi 

sistem arsip 

manual 

 Suatu peranti 

lunak, dimana 

user dapat 

mendefenisikan, 

membuat, dan 

memelihara 

basis data serta 

mengatur akases 

pada basis data.  
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Visual FoxPro merupakan perangkat lunak pengolah 

data yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman yang 

bekerja pada sistem operasi windows. Visual FoxPro 

mendukung pemrograman berorientasi objek disamping 

kemampuan  pemrograman procedural yang tetap 

dipertahankan. Saat ini Visual FoxPro telah mencapai 

versi 9 yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi 

dengan produk desktop dan client/server serta dapat 

membangun aplikasi yang berbasis web[6]. 

MySQL merupakan Database Management System 

(DBMS) Open Source yang dibuat dan dikembangkan di 

Swedia oleh David Axmark, Allan Larsson dan Michael 

“Monty” Widenius pada tahun 1980-an. MySQL dapat 

bekerja  secara fleksibel pada sejumlah sistem operasi, 

diantaranya sistem operasi windows[7]. 

2. METODE PENELITIAN 

Pembuatan aplikasi menggunakan model 

pengembangan waterfall,  sebuah model pengembangan 

perangkat lunak sekuensial linier dan sistematik dengan 

beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap analisis, tahap ini 

adalah tahap menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan 

bisnis proses yang ada, (2) tahap desain,  adalah tahap 

menterjemahkan kebutuhan sistem yang diperoleh dari 

tahap sebelumnya (tahap analisis). Pada tahap ini dibuat 

rancangan struktur data, arsitektur sistem, desain 

interface serta algoritma, (3) Coding, adalah tahap 

menterjemahkan desain menjadi kode-kode program 

yang dapat dimengerti oleh komputer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman tertentu, (4) Testing 

adalah tahap pengujian terhadap kode program, untuk 

memastikan seluruh pernyataan ditulis dengan benar, 

serta menemukan kesalahan penulisan atau kesalahan 

logika program, (5) Maintenance adalah proses 

pemeliharaan terhadap program, seiring dengan dengan 

kebutuhan pengguna atau kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak, terkadang program yang dihasilkan 

harus mengalami beberapa penyesuaian atau perubahan. 

Secara skematik waterfall model dapat digambarkan 

seperti gambar 3. 

 
Gambar 3. Waterfall Model 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem informasi penggajian dipasang pada masing-

masing komputer client, yang terdiri atas komputer 

bagian keuangan, komputer diruangan staf prodi, dan 

komputer diruangan baak dengan sistem operasi berbasis 

windows, sedangkan komputer server tempat database 

penggajian berbasis sistem operasi linux.  

3.1 Alir Kerja Sistem yang Diusulkan 

Bagian Biro Administrasi Akademik (BAAK), 

memasukkan data pada komputer diruangannya yaitu 

data: rekap jumlah kelebihan jam mengajar dosen, rekap 

jumlah pembuatan soal ujian semester, rekap jumlah 

koreksi ujian semester, rekap mengawas ujian semester. 

Bagian program studi memasukkan data pada komputer 

diruangannya yaitu data: rekap mahasiswa bimbingan 

dosen yang telah menyelesaikan ujian magang kerja, 

rekap mahasiswa bimbingan dosen yang telah 

menyelesaikan ujian tugas akhir, rekap mahasiswa 

bimbingan dosen yang telah mengikuti seminar proposal 

tugas akhir, rekap pembimbing akademik. Bagian 

keuangan selanjutnya menghitung gaji berdasarkan gaji 

pokok, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan 

masa kerja, tunjangan ahli, dan tunjangan fungsional. 

Selanjutnya merekap jumlah potongan-potongan yang 

bisa berupa: pinjaman koperasi, simpanan pokok 

simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman bank dan 

lainnya. Setelah itu akan diperoleh besaran gaji masing-

masing karyawan beserta perhitungan pph secara 

otomatis, dan selanjutnya menerbitkan slip gaji secara 

otomatis. 
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STAF 
BAAK

STAF 
PRODI

BAG. KEUANGAN

APLIKASI

SERVER 
DATABASE

APLIKASI

 
Gambar 4. Diagram Alir Kerja Sistem yang Dikembangkan 

 

3.2 Topologi Jaringan 

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi 

client server, dimana database diletakkan dan diatur pada 

server, sedangkan user inteface sistem diatur pada 

komputer client. 

 

Komputer baak

Komputer prodi

Komputer keuangan Server with DBMS

LAN

 

Gambar 5. Topologi Jaringan 

3.3 Rancangan Sistem 

Diagram konteks  merupakan  gambaran  dari suatu  

sistem  yang  terdapat  dalam  suatu  organisasi yang  

menunjukan  batasan  sistem,  entity  luar  yang 

berintegrasi  dengan  sistem    secara  umum  mengalir  

diantara entity dan sistem. Diagram konteks dari sistem 

yang akan dibangun adalah seperti gambar 4 dibawah ini. 

 

Sistem 

Informasi 

Penggajian

BAGIAN 

KEUANGAN

BAAK

KARYAWAN

BAGIAN PRODI

- rekap  ujian  magang kerja,

- rekap ujian tugas akhir (TA) 

- rekap seminar proposal TA

- rekap bimbingan akademik 

- laporan kegiatan

- rekap jam mengajar

- rekap pembuatan soal

- rekap koreksi ujian 

- rekap mengawas ujian  

- laporan kegiatan

- laporan kegiatan

- Daftar gaji karyawan

- slip gaji

 

Gambar 6. Diagram Konteks Sistem 

 

3.4. User Interface 

 
Gambar 7. Form Login 

 

Form login digunakan untuk masuk kedalam sistem, 

sesuai dengan user id, masing-masing. user id 

menentukan hak akses pada sistem informasi. user id 

baak hanya dapat mengkases rekap data baak, user id 

prodi hanya dapat mengakses rekap data prodi, user id 

bendahara hanya dapat mengakses data gaji saja.  

Setelah login berhasil selanjutnya user akan dibawa 

ke halaman menu utama sistem informasi, seperti pada 

tampilan gambar 8. 
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Gambar 8. Form Menu Utama Sistem Informasi 

 

Menu karyawan berisi, pengolahan data karyawan 

seperti pada gambar 9 berikut,  

 
Gambar 9. Data Karyawan 

 

Pengisian data karyawan dimulai dari input data 

Nomor Induk Karyawan (NIK), nama, gelar, jabatan 

fungsional, golongan dan jabatan struktural. NIK terdiri 

dari angka sebanyak lima character. Apabila NIK pernah 

diinputkan sebelumnya, maka akan tampil kotak pesan 

yang menyatakan bahwa NIK tersebut telah digunakan, 

jika tidak maka data tersebut dapat disimpan dengan 

mengklik tombol Save dan data yang diinputkan akan 

tampil pada grid data karyawan. Apabila ingin 

melakukan perubahan data, maka user dapat memilih 

data yang akan diubah melalui grid atau memasukkan 

NIK pada kotak NIK, selanjutnya data yang akan 

diubah/dihapus akan ditampilkan. Klik tombol save 

untuk menyimpan perubahan, klik tombol delete jika 

akan menghapus data dimaksud. 

Menu rekap prodi berisi antara lain rekap  pengujian 

tugas akhir  dan rekap pengujian laporan magang kerja. 

Rekap pengujian tugas akhir (gambar 10) dimaksudkan 

untuk digunakan bagian program studi merekap kegiatan 

pengujian tugas akhir yang dilakukan oleh 

dosen.Pengujian tugas akhir merupakan salah satu item 

penyusun daftar gaji. 

 
Gambar 10. Kegiatan Pengujian Tugas Akhir 

 

 
Gambar 11. Kegiatan Pengujian Laporan Magang 
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Selain merekap  pengujian tugas akhir, bagian 

program studi juga merekap kegitan pengujian laporan 

magang kerja (gambar 11), rekap kegiatan laporan 

magang kerja juga merupakan item dari penyusun daftar 

gaji. Guna melengkapi slip gaji yang ada, agar slip gaji 

lebih informatif, maka akan ditambahkan rincian jumlah 

kegiatan pengujian tugas akhir dan rincian jumlah 

pengujian laporan magang kerja, seperti pada gambar 12 

dan gambar 13. 

 
Gambar 12. Kegiatan Pengujian Laporan Magang 

 

 
Gambar 13.Report Kegiatan Pengujian Tugas Akhir 

 

Menu rekap baak berisi antara lain rekap  kelebihan 

sks dosen, rekap pembuatan soal, rekap koreksi ujian,  

rekap pengawas ujian. Rekap baak dimulai dari memilih 

nama dosen, selanjutnya masukkan jumlah kelebihan sks  

yang diampuh, jumlah soal yang dibuat untuk ujian 

semester, jumlah koreksi ujian dan jumlah ujian yang 

diawasi. 

 

 

 
Gambar 14. Rekap BAAK 

 

Setelah semua penyusun item gaji diinputkan,langkah 

selanjutnya adalah menghitung gaji, masing-masing 

karyawan. Bendahara memilih bulan dan tahun gajian, 

senjutnya, memilih nama dosen yang akan dihitung 

gajinya, selanjutnya hitungan gaji akan otomatis 

ditampilkan. 

 

 
Gambar 15. Perhitungan Gaji 

 

Setiap karyawan akan dikenakan pajak penghasilan, apabila 

melebihi PTKP (penghasilan tdak kena pajak). Tari PTKP 

tahun 2018 sama seperti tahun 2016 berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari www.online-pajak.com, yang menyatakan 

http://www.online-pajak.com/
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Tarif  PTKP terbaru atau pun tarif  PTKP 2018 masih sama 

dengan tarif  PTKP 2016 yang masih mengacu pada Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan 

Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan 

PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 

TABEL III 

BESARAN PTKP  

1.Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak  TK0 54.000.000,- 

Tanggungan 1 TK1 58.500.000,- 

Tanggungan 2 TK2 63.000.000,- 

Tanggungan 3 TK3 67.500.000,- 

2. Wajib Pajak Kawin  

WP Kawin K0 58.500.000,- 

Tanggungan 1 K1 63.000.000,- 

Tanggungan 2 K2 67.500.000,- 

Tanggungan 3 K3 72.000.000,- 

3. Wajib Pajak Kawin (Istri+Suami) 

WP Kawin K/I/0 112.500.000,- 

Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,- 

Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,- 

Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,- 

 

1. KESIMPULAN 

Pengembangan sistem penggajian di AKMI Baturaja 

diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan akan sistem. 

Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk 

gaji dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual 

yang diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual 

yang dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait, 

apabila bagian terkait belum memberikan data yang 

dimaksud, maka proses penggajian menjadi terhambat. 

Pada sistem yang dikembangkan ditambahkan beberapa 

modul program yaitu: rekap pengujian tugas akhir, rekap 

pengujian laporan magang,  report pengujian tugas akhir 

dan  report pengujian magang kerja. Diharapkan dengan 

penambahan modul tersebut maka kelemahan-kelemahan 

sistem seperti: adanya proses yang berulang antara 

bagian prodi, dan bagian baak dengan bagian keuangan 

dalam membuat rekap data kegiatan tidak perlu terjadi 

lagi. 

2. SARAN 

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik, 

perlu adanya kerjasama antara bagian keuangan 

(bendahara) dengan bagian program studi dan bagian 

baak yang menyuplai data kegiatan masing-maasing 

dosen. Kerjasama ini diwujudkan dengan memasukkan 

data sesuai dengan jadwal atau waktu kegiatan.  
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