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SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN BERBASIS WEB DENGAN FITUR SMS 

GATEWAY (Studi Kasus : SMP N 1 Pulokulon) 

ABSTRAK 

Penghitungan gaji merupakan hal yang sangat penting disuatu instansi. Di SMP N 1 

Pulokulon sistem penggajiannya masih bersifat konvensional yaitu menggunakan 

pembukuan. Hal ini sering sekali terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah gaji yang 

disebabkan karena data yang terlalu banyak sehingga dapat merugikan bagi banyak 

pihak. Mengingat pentingnya gaji bagi instansi dan karyawan khususnya, maka SMP N 1 

Pulokulon membutuhkan sistem yang berguna untuk mengolah data gaji guru agar lebih 

efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sekaligus membuat sebuah sistem 

informasi penggajian agar dapat diolah menggunakan sistem komputerisasi, serta dapat 

memberikan informasi perihal gaji kepada guru dan karyawan. Sistem ini dilengkapi 

dengan fitur SMS gateway yang akan memberikan informasi tentang potongan apa saja 

yang akan dibebankan kepada guru dan karyawan. Sistem informasi penggajian berbasis 

WEB dengan fitur SMS gateway ini dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP 

dan disimpan dalam database MySQL. Dalam pembuatan SMS Gateway menggunakan 

Gammu sebagai servicenya. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah WEB yang didesain 

untuk bendahara selaku admin yang berguna untuk mengolah data gaji yang jumlahnya 

cukup besar serta sebuah fitur SMS gateway untuk menginformasikan potongan gaji 

yang dibebankan kepada guru dan karyawan. Berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan 

bahwa 83% dari 20 responden mengatakan bahwa sistem yang dibuat sangat bermanfaat. 

Kata Kunci: Sistem informasi, Penggajian, SMS gateway. 

 ABSTRACT 

Calculation of salary is a very important sector in the institute. In SMP N 1 Pulokulon 

the payroll system is still using a conventional method that use a bookkeeping. It makes 

many errors in calculating the amount of salaries, because the data is too much that 

caused disadvantages to many parties. To support the importance of salary especially 

for Institute and employees, SMP N 1 Pulokulon need a system that useful for 

processing data to be more effective to allocate teacher salaries. This research aims to 

design and make a payroll information system that can be processed using a 

computerized system, and can provide information about salaries to teachers and 

employees. The system is equipped with SMS gateway which will provide information 

about the pieces of what will be left to the teachers and employees. Web-based payroll 

information system with SMS gateway feature is designed to use the PHP programming 

language and stored in a MySQL database. SMS gateway made by using Gammu as its 

service. The results of this analysis, is a WEB designed for treasurer as admin that 

useful for processing data to be sufficiently of large salary and SMS gateway feature to 

inform a salary cut imposed on teachers and employees. Based on the result of 

questioner, it shows that 83% of 20 respondent said that the system made by the 

researcher is very useful.  

Keyword : Information system, Payroll, SMS getway 
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1. PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang sangat cepat, khususnya dibidang 

teknologi dan informasi. Perkembangan dibidang teknologi informasi ini sangat mendukung dalam 

perkembangan sektor-sektor lainnya, seperti perekonomian, keuangan, perdagangan, pendidikan, 

komunikasi, perindustrian, pariwisata, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi teknologi informasi 

bagi sektor komunikasi yaitu sebagai media pengetahuan, informasi, dan promosi. Dengan 

perkembangan teknologi tersebut dapat juga dimanfaatkan sebagai media pengolahan data yang 

jumlahnya cukup besar. 

SMP N 1 Pulokulon yang beralamatkan di Jl. Raya Panunggalan, No 416 mempunyai jumlah 

guru dan karyawan yang jumlahnya cukup besar. Selama ini sekolah tersebut menggaji guru dan 

karyawannya dengan cara konvensional yang berarti tidak terkomputerisasi, sehingga sering terjadi 

kesalahan dalam proses penghitungan gaji. Mengingat pentingnya gaji bagi karyawan dan instansi 

maka diperlukan sebuah sistem penghitungan gaji yang dapat mengolah data yang jumlahnya cukup 

besar yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penghitungan gaji. Pada 

penelitian ini penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem penggajian 

sebagai acuhan bagi penulis untuk dijadikan referensi. 

Agustina, dkk (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Informasi Penggajian Pada 

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Pacitan” menjelaskan bahwa sistem penggajian di SMK PGRI 

1 Pacitan dalam proses penggajian gaji masih bersifat manual, sehingga kurang efektif dan sering 

terjadi kesalahan. Maka dari itu penelitian ini menekankan pada pembuatan sistem informasi yang 

dapat digunakan untuk penghitungan gaji guru di SMK PGRI 1 Pacitan. 

Asrozi (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Penggajian 

Karyawan Pada BMT Berkah Syariah” menjelaskan bahwa implementasi sistemnya menggunakan 

pengujian black box dan sistem ini tidak membahas tentang keamanan data. Sistem informasi 

penggajian ini menggunakan metode pendekatan Rapid Application Development (RAD) dengan 

tools UML. Tujuan peneliannya yaitu menerapkan sistem komputerisasi pada proses penggajian. 

Jayanti, (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Informasi Penggajian Pada CV. 

Blumbang Sejati Pacitan” menjelaskan bahwa pengolahan data gaji karyawannya masih bersifat 

sederhana. Data gaji karyawan masih dicatat dalam sebuah buku dan untuk menyerahkan bukti 

laporan gaji masih bersifat konvensional. Masalah yang dihadapi adalah ketidak konsistenan data 

yang dapat menyebabkan kerangkapan data dan kurang efektif saat pencarian data. Tujuan penelitian 

ini yaitu menghasilkan program aplikasi untuk mengolah data penggajian pada CV. Blumbang 
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Sejati. Metode yang digunakan adalah metode interview, studi literatur, analisis sistem, perancangan 

sistem, implementasi, verivikasi, dan maintenance. 

Mahajan, dkk (2015), dalam jurnalnya yang berjudul “A Review Of Computerized Payroll 

System” mengatakan bahwa penggajian merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk 

membayar gaji dan lembur karyawan secara tepat waktu. Penghitungan gaji akan menyita banyak 

waktu jika dilakukan dengan cara yang manual, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar. Maka 

dalam penelitian ini penilis merancang sebuah sistem komputerisasi yang akan dibuat secara 

otomatis, yang melibatkan jam kerja, penghargaan, potongan, dan pajak. Manfaat dari sistem 

penggajian ini yaitu tidak memerlukan waktu lama dalam proses penghitungan gaji. Tujuan sistem 

penggajian ini yaitu menyediakan sistem yang efisien, meningkatkan keamanan dan memperkecil 

kesalahan penghitungan dengan cara manual. 

Wulandari, (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Komputerisasi Penggajian Guru 

Pada Sekolah Menengah Pertama 2 Sambungmacan” memaparkan bahwa sekolah tersebut 

membutuhkan sebuah aplikasi untuk data penggajian guru, karena sering terjadi kesalahan dalam 

proses penjumlahan. Tujuan penelitian ini yaitu agar sistem penggajian bisa lebih cepat, tepat, 

akurat, efektif dan efisien. Sedangkan manfaatnya yaitu menambah pengetahuan bagi bendahara 

bagaimana caranya mengelola data penggajian guru menggunakan sistem komputerisasi. Metode 

yang digunakan meliputi observasi, interview, serta penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini 

yaitu sistem komputerisasi penggajian yang berguna untuk menghitung nominal gaji yang diberikan 

pada guru disekolah tersebut. 

Saleem, (2009) dalam makalahnya yang berjudul “Generic Information System Using SMS 

Gateway” memaparkan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir  SMS (short message service) telah 

menjadi dampak besar dalam sarana berkomunikasi tidak hanya untuk mengirim pesan, tetapi juga 

untuk pertukaran informasi. Tidak sedikit orang memilih SMS untuk berkomunikasi dibandingkan 

telfon. Makalah ini mengusulkan sebuah metode membangun aplikasi generic yang dapat digunakan 

untuk menyediakan berbagai jenis layanan informasi yang diperlukan melalui SMS. 

Supriyono (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Manajemen Presensi Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus : SMP Muhammadiyah 1 Kartasura) 

menemukan permasalahan yaitu pada sekolah tersebut belum memiliki sistem komputerisasi yang 

baik untuk mengelola kehadiran siswa, guru, dan karyawan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, 

maka perlu dibuatlah suatu sistem informasi manajemen berbasis Short Message Services (SMS), 

yang dapat membantu menangani masalah kehadiran siswa, guru dan karyawan, serta memberi 

informasi kehadiran siswa kepada orang tuanya melalui SMS. SMS gateway dipilih karena sangat 
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mudah digunakan untuk proses penyampaian informasi presensi kepada orang tua dan biayanya 

sangat murah. Sistem informasi manajemen presensi ini dirancang dengan bahasa pemograman PHP 

dan MySQL, serta penggunaan GAMMU sebagai penerapan SMS gateway. 

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah penulis menggunakan sistem 

informasi penggajian berbasis WEB menggunakan PHP dan MySQL yang menekankan pada 

penggunaan fitur SMS Gateway sebagai sarana informasi penggajian guru. Aplikasi ini dilengkapi 

dengan action cetak untuk mencetak slip gaji.  

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan interview dan berdasarkan studi kasus yang ada di SMP 

N 1 Pulokulon. Interview ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sistem lama yang 

digunakan, sehingga penulis dapat merancang sistem baru yang dibutuhkan oleh SMP N 1 

Pulokulon yang lebih efektif. Metode penelitian ini meliputi analisis kebutuhan dan perancangan 

sistem. 

2.1 Analisis Kebutuhan 

2.1.1 Kebutuhan Data 

Proses pengumpulan data dengan cara interview di SMP N 1 Pulokulon guna untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan, data tersebut antara lain : profil lengkap dari 

SMP N 1 Pulokulon, data guru dan karyawan, leger gaji beserta buku rekapitulasi 

rincian potongan gaji. 

2.1.2 Kebutuhan Sistem 

Agar sistem dapat berjalan dengan baik maka diperlukan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang memadai. 

1. Kebutuhan perangkat keras 

a. Leptop dengan spesifikasi : Processor Intel U4100 1,30 GHz, RAM 2GB, 

Hardisk 

b. Modem Huawei E153 GSM, dan SIM card GSM 

2. Kebutuhan perangkat lunak : Windows 7 Ultimate, Sublime text/Notepad++, 

Web Browser (Chrome), Xampp Control Panel v3.2.1, Gammu-1.33.0. 

2.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem di implementasikan pada gambar 1: 
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Gambar 1. Perancangan Sistem 

Dari gambar 1 dijelaskan bahwa bendahara selaku admin bertugas menginputkan data guru 

dan gaji semua karyawan melalui sistem komputer sehingga sistem komputer akan 

memproses perintah yang dimasukkan admin dan tersimpan dalam database. Kemudian 

sistem komputer memberi respon kepada bendahara sesuai perintah yang dimasukkan, 

selanjutnya bendahara akan mendapatkan informasi gaji yang selanjutnya akan 

diinformasikan kepada guru atau karyawan. 

2.2.1 Use case Diagram 

Berikut implementasi dari perancangan use case dilihat pada gambar 2 : 

 

Gambar 2. Use case diagram 

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sistem yang dibuat adalah sepenuhnya untuk 

admin atau bendahara yang bertujuan untuk memudahkan bendahara mengelola gaji 

guru dan karyawan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh bendahara antara lain: 

bendahara dapat login sistem, bendahara dapat menginputkan data pegawai, 

bendahara dapat menginputkan jumlah potongan dan hutang tiap bulannya, 

bendahara dapat menginputkan gaji guru tetap, guru tidak tetap, dan karyawan, 

bendahara dapat mengetahui jumlah gaji yang akan diterima pegawai, bendahara 

dapat mencetak struk gaji tiap guru atau karyawan, bendahara dapat mengirimkan 

SMS perihal informasi gaji kepada guru dan karyawan, kemudian bendahara dapat 

logout untuk mengakhiri sistem. 

2.2.2 Perancangan Basis Data 

Berikut ini adalah tampilan dari perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

diimplementasikan pada gambar 3 : 
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Gambar 3. Entity Relationship Diagram 

Gambar 3 menjelaskan bahwa guru tetap, guru tidak tetap dan karyawan memiliki 

gaji kotor yang artinya belum terpotong beban apapun. Selanjutnya gaji memiliki 

potongan berupa potongan bulanan dan hutang. 

2.2.3 Perancangan Tampilan Halaman 

Perancangan tampilan merupakan tahap design tampilan awal sebelum dibuatnya 

program. Berikut adalah rancangan tampilan yang akan dibuat, diimplementasikan 

pada gambar 4 dan gambar 5 : 

 

Gambar 4. Halaman Login    Gambar 5. Halaman utama 

 Gambar 4 menunjukkan halaman awal login. Halaman ini menunjukkan proses 

untuk masuk ke halaman selanjutnya. Pada halaman login admin harus terlebih 

dahulu memasukkan nama user dan password yang sudah ditetapkan. 

 Gambar 5 menunjukkan halaman utama yang berisikan menu-menu beserta isi dan 

fungsinya yang terdapat pada sistem yang akan dibuat. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tampilan Aplikasi 

3.1.1 Halaman Manajemen Pegawai 

Halaman manajemen pegawai berisi daftar nama dan identitas semua pegawai SMP N 

1 Pulokulon. Berikut merupakan implementasi dari tampilan halaman manajemen 

pegawai, dilihat pada gambar 6 : 

 

Gambar 6 Tampilan Halaman Manajemen Pegawai 

Halaman manajemen pegawai ini terdapat menu tambah guru yang berguna untuk 

menambahkan guru baru yang belum tercatat pada manajemen pegawai, pada tahap ini 

admin dapat menginputkan identitas pegawai diantaranya NIP, nama, alamat, nomer 

HP, dan menggolongkan statusnya dengan cara memilih menu yang tersedia yaitu 

guru tetap, guru tidak tetap, atau karyawan. Tampilan ini juga dilengkapi menu action 

yang terdiri dari edit dan hapus. Dilihat dari fungsinya menu edit digunakan untuk 

merubah data yang sudah ada  sebelumnya dan menu hapus untuk menghapus data 

karyawan yang tercantum pada manajemen pegawai. Aplikasi yang dibuat dilengkapi 

dengan fasilitas seacrh yang memudahkan pencarian data karyawan yang sudah ada 

dengan cepat. 

3.1.2 Halaman Input Potongan Bulanan 

Halaman input potongan bulanan merupakan halaman untuk menginputkan potongan 

untuk operasional yang sifatnya tidak mengikat. Potongan ini hanya dibebankan 

kepada guru tetap. Tampilan halaman input potongan dilihat pada gambar 7:  
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Gambar 7. Tampilan Halaman Manajemen Potongan Bulanan Tiap Guru Tetap 

Gambar 7 menunjukkan tampilan manajemen potongan bulanan tiap guru, pada 

halaman ini admin dapat menginputkan rincian potongan yang sifatnya tidak wajib 

diantaranya yaitu sumbangan umum, belasungkawa, membesuk keluarga yang sakit, 

lain-lain dan total keseluruhan potongan dibagi semua guru tetap. Potongan ini 

dibebankan kepada seluruh guru tetap dengan jumlah yang sama. 

3.1.3 Halaman Input Hutang Guru 

Halaman input hutang guru berisi potongan wajib tiap guru tetap dan potongan ini 

berbeda jumlahnya antara guru satu dengan guru yang lain. Tampilan halaman input 

hutang diimplementasikan pada gambar 8 : 

 

Gambar 8. Tampilan Halaman Data Input Hutang  

Gambar 8 merupakan tampilan dari halaman input hutang, pada tahap ini admin 

menginputkan satu per satu hutang yang dimiliki guru. Hutang ini hanya dibebankan 

kepada guru tetap. Tampilan halaman data input hutang ini memiliki 3 action atau 

menu pilihan pada setiap guru yaitu input, detail, dan edit. Menu input untuk 

memasukkan total rincian hutang diantaranya yaitu iuran PGRI, dana sosial karyawan 

(dansos kar), dana sosial pendidikan (dansos pen), BPD, Koperasi, BKK, BRI, dharma 
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wanita, tabungan KUD, potongan arisan keluarga, dan lain-lain, kemudian jumlah 

hutang. Menu detail berguna untuk melihat keseluruhan rincian hutang yang sudah di 

input kan dan menu edit untuk merubah data yang sudah ada. 

3.1.4 Halaman Gaji Guru Tetap 

Halaman gaji guru tetap merupakan halaman untuk mengetahui jumlah gaji yang akan 

diterima oleh guru tetap. Halaman gaji guru tetap dilihat pada gambar 9: 

 

Gambar 9. Tampilan Halaman Data Input Gaji Guru Tetap 

Gambar 9 merupakan tampilan halaman data input guru tetap. Tahap ini akan 

menampilkan potongan dan hutang yang sudah di input kan sebelumnya. Halaman 

data input gaji guru tetap mempunyai 5 action yaitu input, detail, edit, kirim dan cetak.  

a. Action input berguna untuk memasukkan jumlah gaji kotor dari guru yang 

akan dikurangi potongan dan hutang sehingga menghasilkan gaji bersih yang 

akan diterima guru. 

b. Detail berisi rincian jumlah yang telah di input kan. 

c. Edit berguna untuk merubah jumlah gaji kotor yang sudah ada. 

d. Kirim berguna untuk mengirim SMS yang berisi rincian informasi gaji kepada 

guru. Berikut merupakan implementasi SMS informasi gaji salah satu guru 

tetap dapat dilihat pada gambar 10: 

 

Gambar 10. SMS Gaji Guru Tetap  
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e. Cetak berisi rincian lengkap gaji bulanan guru tetap. Cetak ini berguna untuk 

guru ketika ingin meminta rincian lengkap gaji, admin bisa mencetaknya. 

Halaman cetak dapat dilihat pada gambar 11 :  

 

Gambar 11. Cetak Rincian Gaji Guru Tetap 

Gambar 11 merupakan contoh hasil dari action cetak atas nama Abdullah pada bulan 

April 2016, yang berisi rincian keseluruhan dari gaji kotor dikurangi potongan dan 

hutang hingga menghasilkan hasil akhir yaitu total gaji bersih yang diterima 

3.1.5 Halaman Gaji Guru Tidak Tetap 

Tampilan halaman gaji guru tidak tetap dapat dilihat pada gambar 12: 

 

Gambar 12. Tampilan Halaman Data Input Gaji Guru Tidak Tetap 

Gambar 12 menunjukkan tampilan halaman data input gaji guru tidak tetap, sama 

seperti tampilan data input gaji guru tetap yang membedakan pada halaman ini tidak 

ada potongan dan hutang. Penghitungan gaji guru tidak tetap ini dengan cara 

menghitung jumlah jam mengajar dikali jumlah gaji per jam ditambah tunjangan yang 

ditetapkan oleh sekolah, hasilnya gaji bersih yang akan diterima. Halaman ini terdapat 

4 action yaitu input,detail,edit dan kirim. 
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a. Input berguna untuk memasukkan jumlah jam mengajar, nominal gaji per jam 

dan nominal tunjangan. Halaman input dapat dilihat pada gambar 13: 

 

Gambar 13. Tampilan Halaman Input Gaji Guru GTT 

b. Detail berisi rincian dari data yang dimasukkan pada action input. 

c. Edit berguna untuk mengubah data yang sudah dimasukkan sebelumnya. 

d. Kirim berguna untuk mengirim SMS informasi gaji kepada guru tidak tetap. 

Berikut contoh SMS yang dikirim kepada salah satu guru tidak tetap, dilihat 

pada gambar 14: 

 

Gambar 14. SMS Gaji Guru Tidak Tetap 

3.1.6 Halaman Gaji Karyawan 

Tampilan halaman gaji karyawan dapat dilihat pada gambar 15: 

 

Gambar 15. Tampilan Halaman Data Input Gaji Karyawan 

Karyawan yang dimaksudkan disini yaitu satpam, penjaga sekolah, penjaga 

perpustakaan, dan lain sebagainya. Proses penggajian karyawan kali ini gaji pokok 
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sudah ditetapkan dari pihak sekolah. Halaman data input gaji karyawan memiliki 4 

action atau menu pilihan yaitu, input, detail, edit, dan kirim. 

a. Input : pada halaman data action input gaji karyawan admin dapat 

memasukkan gaji pokok setiap karyawan dan tunjangan yang ditetapkan 

sekolah tergantung tugas dan masa kerjanya hasilnya adalah total gaji yang 

diterima karyawan. Berikut tampilan halaman action input gaji karyawan 

dilihat pada gambar 16: 

 

Gambar 16. Tampilan halaman action input gaji karyawan. 

b. Detail berisi rincian dari data yang dimasukkan pada action input. 

c. Edit berguna untuk mengubah data yang sudah dimasukkan sebelumnya. 

d. Kirim berguna untuk mengirim SMS informasi gaji kepada karyawan. Berikut 

contoh SMS untuk karyawan, dilihat pada gambar 17: 

 

Gambar 17. SMS Gaji Karyawan 

3.2 Tahap Pengujian 

Tahap pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode black box yaitu pengujian 

untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai 

dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Tujuan pengujian ini yaitu 

mengetahui kelayakan dari sistem yang dibuat dan mengetahui apakah sistem sudah 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan ataukah belum. 

3.2.1 Pengujian Tampilan Halaman Login 
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Pengujian tampilan halaman login dilakukan oleh bendahara, dapat dilihat pada tabel 

1: 

Tabel 1. Pengujian Tampilan Halaman Login 

No PENGUJIAN STATUS 

1. Tampilan halaman login BAIK 

2. Aksi login BAIK 

 

3.2.2 Pengujian Tampilan Halaman Utama 

Pengujian tampilan halaman utama dilakukan oleh bendahara, dapat dilihat pada tabel 

2: 

Tabel 2. Pengujian Tampilan Halaman Utama 

No PENGUJIAN STATUS 

1. Tampilan halaman Home BAIK 

2. Tampilan halaman manajemen pegawai BAIK 

3. Tampilan halaman input potongan bulanan BAIK 

4. Tampilan halaman input hutang guru BAIK 

5. Tampilan halaman gaji guru tetap BAIK 

6. Tampilan halaman gaji guru tidak tetap BAIK 

7. Tampilan halaman gaji karyawan BAIK 

 

3.2.3 Pengujian Tampilan Halaman Admin 

Pengujian tampilan halaman admin dilakukan oleh bendahara, dapat dilihat pada tabel 

3: 

Tabel 3. Pengujian Tampilan Halaman Admin  

No PENGUJIAN STATUS 

1. Edit data pegawai BAIK 

2. Edit potongan bulanan BAIK 

3. Edit hutang guru BAIK 

4. Edit hutang guru BAIK 

5. Edit jumlah gaji pokok guru tetap BAIK 

6. Kirim SMS gaji guru tetap BAIK 

7. Cetak struck gaji guru tetap BAIK 

8. Edit jumlah gaji guru tidak tetap BAIK 

9. Kirim SMS gaji guru tidak tetap BAIK 

10. Cetak struck gaji guru tidak tetap BAIK 

11. Edit jumlah gaji karyawan BAIK 

12. Kirim SMS gaji karyawan BAIK 

13 Cetak struck gaji karyawan BAIK 

Berdasarkan hasil ketiga tabel pengujian black box diatas yang dilakukan oleh 

bendahara dapat disimpulkan bahwa pengujian telah berhasil dan sistem berjalan dengan 

baik sesuai yang diharapkan. 

3.3 Pengujian Menggunakan Browser 
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Dalam pengujian menggunakan browser penulis menggunakan Google Chrome, Mozila 

Firefox, dan Internet Exsplorer sebagai sarana uji coba sistem, dan sistem berjalan 

dengan baik dengan ketiga sofwere tersebut. 

3.4 Kuisioner  

Berikut hasil perhitungan kuisioner yang dibagikan kepada 20 responden dilihat pada 

gambar 18: 

 

Gambar 18. Perhitungan Kuisioner 

Keterangan : SS = Sangat Setuju   S = Setuju,    C = Cukup    KS = Kurang Setuju  

SKS = Sangat Kurang Setuju 

Berdasarkan gambar 18 menunjukan bahwa presentase tertinggi untuk jawaban 

“Sangat Setuju” adalah pada P1 yaitu 40% dan presentase terendah pada P9 yaitu 15%. 

Sedangakan presentase untuk jawaban “Setuju” presentase tertinggi pada P2, P3, P4  

yaitu 70% dan presentase terendah pada P7 yaitu 40%, serta untuk jawaban “Cukup” 

presentase tertinggi pada P7 yaitu 40% dan presentase terendah pada P1 yaitu 0%. 

Sehingga secara keseluruhan hasil perhitungan kuisioner yaitu 24.5%  rata-rata 

menjawab sangat setuju dengan sistem yang dibuat, 58.5% menjawab setuju, dan 17% 

menjawab cukup. Sehingga secara garis besar sistem informasi penggajian berbasis 

WEB dengan fitur SMS Gateway ini sangat bermanfaat. Hasil perhitungan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Z :  

Keterangan : Z  : Presentasi Penilaian,  P : Nilai Pada Penilaian,  

∑n : Jumlah Responden 
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4. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan perancangan sistem informasi penggajian 

dengan fitur SMS gateway (studi kasus : SMP N 1 Pulokulon) ini adalah: 

a. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi penggajian yang berguna untuk 

memudahkan bendahara menghitung jumlah gaji yang akan diterima oleh guru dan 

karyawan. 

b. Sistem ini dilengkapi dengan fitur SMS gateway yang berguna untuk memudahkan 

bendahara mengirim informasi seputar gaji dan potongan serta hutang yang dibebankan 

kepada guru dan karyawan. 

c. Aplikasi ini dapat mencetak slip gaji perorangan beserta rinciannya. 

d. Dari pengujian black box yang dilakukan aplikasi yang dibuat telah memenuhi kebutuhan 

yang di perlukan. Sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan sistem.  

e. Dari data kuisioner yang dibagikan kepada bendahara, guru dan karyawan di SMP N 1 

Pulokulon dapat diperoleh hasil bahwa sistem informasi penggajian berbasis WEB dengan 

fitur SMS Gateway ini sangat membantu kinerja dari bendahara dan bermanfaat bagi guru 

dan karyawan dengan adanya SMS informasi gaji. 
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