
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

1. Buka web browser anda dan ketikkan alamat http://localhost/hospital. 

2. Masukkan username dan password lalu tekan tombol login untuk masuk sebagai user dengan 
nama viper dan Password viper. 

 

 

Cara menginputkan penggajian pegawai: 

1. Setelah login sebagai user,klik tab pegawai pada menu proses dan inputkan data pegawai. 



 

2. Jika sudah  tekan tombol tambah . 

3. Dan kemudian masuk tab Gaji pada menu proses untuk menginputkan gaji pegawai sesuai dengan 
tanggal, bulan tahun penggajian sesuai dengan tipe pegawainya. 

 

4. Klik pada menu EDIT klik tab pegawai, untuk mengedit data pegawai dengan memilih edit jika 
sudah selesai klik update 

 



5. Dan pada menu EDIT klik tab Gaji,  untuk mengedit gaji pegawai dengan memilih sesuai tipenya 
kemudian pilih edit jika sudah selesai maka pilih update. 

6. Pada Menu Laporan klik tab Slip Gaji untuk menampilkan slip gaji pegawai kemudian pilih cetak. 

7. Kemudian tab Laporan Pegawai, untuk menampilkan laporan pegawai sesuai tipe pegawainya dan 
klik laporan daftar pegawai. 

8. tab Laporan Daftar Gaji Pokok, untuk menampilkan Gaji Pokok Pegawai sesuai dengan tipe 
pegawainya dan klik laporan daftar gaji pokok. 

9. tab Laporan Gaji untuk menampilkan Laporan Gaji Pegawai/rekapitulasi gaji pegawai per-bulan, 
dan tahun sesuai tipe golongannya kemudian klik laporan gaji. 

 

ADMIN 

1. Buka web browser anda dan ketikkan alamat http://localhost/hospital/admin. 

2. Masukkan username:admin dan password:login. 

3. Selanjutnya klik tombol LOGIN 

 

 

4. Jika sudah masuk sebagai admin, akan muncul beberapa tab antara lain: Index, Tipe Pegawai, 
Bagian, Golongan, Pendidikan, Masa Kerja, User, Logout. 

5. Tab Tipe Pegawai berfungsi untuk menambah atau mengedit tipe pegawai. 
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6. Tab Bagian berfungsi untuk menambah dan mengedit data bagian pegawai beserta tunjangan 
strukturalnya. 

7. Tab Golongan berfungsi untuk menambah dan mengedit besar uang yang di terima tiap golongan. 

8. Tab Pedidikan berfungsi untuk menambah dan mengedit pendidikan terakhir pegawai. 

9. Tab Masa Kerja berfungsi untuk menginputkan dan mengedit lamanya masa kerja dan gaji yang 
diterima. 

10. Tab User berfungsi untuk menginputkan dan mengedit id dan password pengguna. 

11. Tab Logout berfungsi untuk keluar dari halaman admin atau user. 
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