Cara Menggunakan Aplikasi

Jika pertama kali program mulai dijalankan maka akan muncul tampilan awal (splash) dan beberapa saat kemudian dilanjutkan ke tampilan form password. Tampilan awal dapat dilihat pada gambar 1 dan tampilan form password seperti pada gambar 2.
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Gambar 1  Tampilan Awal
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Gambar  2  Tampilan Form Password
Pengisian form password berfungsi sebagai kunci untuk masuk ke dalam menu utama. Jika nama pemakai dan password tidak sesuai akan ditampilkan komentar, sehingga dapat diulangi kembali. Jika nama pemakai dan password benar, akan diteruskan ke tampilan menu utama. 
Form Menu Utama
Menu utama dari aplikasi penggajian pegawai terdiri dari beberapa menu, yaitu File, Administrasi Gaji, Laporan, Utility, seperti ditunjukkan Gambar 3.
file_4.png

file_5.wmf


Gambar 3  Tampilan Form Menu Utama

Untuk menampilkan masing-masing sub menu dapat dilakukan dengan memilih di menu utama, kemudian klik sub menu yang mau dipilih. 
Menu File
Menu File terdiri dari 6 sub menu, yang terdiri dari data Klasifikasi Pendidikan, data Tabel Gaji, data Tunjangan Struktural, data Tunjangan Fungsional, data Pegwai dan data Pemakai. Proses pengolahan datanya hampir sama untuk masing-masing form.
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Gambar 4  Tampilan Form Sub Menu File
	Data Klasifikasi Pendidikan
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Gambar 5  Tampilan Form Klasifikasi Pendidikan
Form ini berfungsi untuk pengolahan data klasifikasi pendidikan, yang telah dilengkapi dengan tombol-tombol perintah. Fungsi masing-masing tombol perintah adalah sebagai berikut :
Baru, tombol ini berfungsi ganda yaitu Baru digunakan untuk mengisi data yang baru. Sedangkan saat setelah diklik akan berubah menjadi tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data. Saat mengklik tombol Baru, maka kode pendidikan akan terisi secara otomatis. Untuk nama pendidikan dan pangkat akan diinputkan melalui keyboard. Setelah selesai pengisian, dilanjutkan dengan mengklik tombol Simpan jika data mau disimpan atau dengan mengklik tombol Batal apabila data ingin diabaikan.
Rubah, tombol ini juga berfungsi ganda yaitu Rubah untuk merubah data yang sedang aktif saat ini. Sedangkan setelah diklik Rubah akan menjadi tombol Batal yang berfungsi untuk membatalkan proses.
Hapus, fungsinya untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Saat mengklik tombol ini, akan ditampilkan komentar penegasan proses penghapusan.
	Tombol navigator (|< < > >|) berfungsi untuk memindahkan pointer data yang akan ditampilkan.
Keluar, fungsinya untuk keluar dari form dan kembali ke menu utama.
	Data Tabel Gaji
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Gambar 6  Tampilan Form Tabel Gaji

Pilih kode pendidikan yang ada di combo atau tampilkan browse data (klik tombol ? ), lalu klik Proses. Jika tabel gaji untuk pendidikan yang dipilih sudah ada, maka ditampilkan datanya. Jika belum ada, akan ditampilkan data kosong untuk 35 tahun.


	Data Tunjangan Struktural
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Gambar 7  Tampilan Form Tunjangan Struktural
Proses pengolahan datanya sama dengan pada form Klasifikasi Pendidikan.
	Data Tunjangan Fungsional
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Gambar 8  Tampilan Form Tunjangan Fungsional
Proses pengolahan datanya sama dengan pada form Klasifikasi Pendidikan.
	Data Pegawai
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Gambar 9  Tampilan Form Data Pribadi Pegawai
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Gambar 10  Tampilan Form Data Profesi Pegawai
Pada pengolahan data Pegawai, form dibagi menjadi dua halaman yaitu halaman data pribadi dan halaman data profesi. Pengisian data sama dengan pengolahan data yang lain, hanya saja ada yang diketik langsung, ada berupa pilihan. Untuk menambah data pegawai dengan mengklik tombol Baru. Untuk jenis kelamin, memilih salah satu dari pilihan option button. Sedangkan agama dan status kawin memilih dari combo. Untuk kode pendidikan, kode jabatan struktural dan kode jabatan fungsional, tinggal memilih dari combo atau dengan mengklik tombol cari (?), maka secara otomatis nama pendidikan, nama jabatan struktural, besar tunjangan jabatan, jabatan fungsional dan besar tunjangan fungsional akan tampil. Untuk tunjangan insentive, tunjangan perumahan dan potongan perumahan diinput melalui keyboard.






	Data Pemakai
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Gambar 11  Tampilan Form Data Pemakai

Proses pengolahan datanya sama dengan pada form Klasifikasi Pendidikan.

Menu Administrasi Gaji
Menu administrasi gaji terdiri dari 4 sub menu, yaitu data Keluarga Pegawai, data Gaji Lembur, data Gaji Bulanan dan Data Kenaikan Gaji Berkala.
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Gambar 12  Tampilan Form Menu Administrasi Gaji
	Data Keluarga Pegawai

Pada pengolahan data keluarga ini merupakan bagian penting untuk proses penggajian karena akan mempengaruhi tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak.
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Gambar 13  Tampilan Form Data Keluarga Pegawai
Untuk melakukan pengisian data keluarga pegawai, pemakai cukup memilih pegawai mana yang akan diisi dengan cara memilih NIP pada combo box atau klik dua kali pada data grid sebelah kiri. Lanjutkan dengan cara mengklik tombol Baru untuk mengisi identitas keluarga. Jika jumlah anggota keluarga sudah terpenuhi, akan ditampilkan kotak pesan, jika belum data dapat diisi.
	Gaji Lembur
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Gambar 14   Tampilan Form Gaji Lembur
Untuk mengisi data lembur, klik tombol Baru. Data nama pemakai dan kode pemakai sudah otomasi terisi yang diambil dari identitas pemakai yang masuk ke program melalui password. Sedangkan data tanggal terisi sesuai tanggal sistem komputer saat ini dan bisa dirubah. Untuk data NIP dipilih pada combo box atau dipilih pada browse data dengan mengklik tombol ?. Saat memilih atau mengetik langsung NIP pegawai yang bersangkutan, maka nama pegawai otomatis akan ditampilkan. Lanjutkan untuk mengisi jam lembur. Saat mengisi jam lembur, maka upah lembur akan tampil otomatis. Setelah selesai mengisi data lanjutkan dengan mengklik tombol Simpan.
	Gaji Bulanan
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Gambar 15  Tampilan Form Gaji Bulanan
Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih bulan dan mengisi tahun. Jika data gaji pada bulan yang bersangkutan sudah ada, maka data langsung ditampilkan. Jika belum, maka grid sebelah kanan tampil dalam keadaan kosong. Untuk mengisi data gaji pegawai pada bulan yang bersangkutan, maka pilih NIP atau ketik langsung pada combo box atau dapat juga dengan klik dua kali pada grid sebelah kiri. Data nama pemakai dan kode pemakai sudah terisi secara otomatis sesuai yang mengisi password. Setelah NIP diisi, identitas pegawai langsung ditampilkan, tekan Enter atau tombol Tab untuk melanjutkan isian berikutnya. Setelah selesai klik tombol Simpan (>). Jika data ingin diabaikan klik tombol Batal (<). Jika semua data akan dihapus klik tombol Hapus.
	Kenaikan Gaji Berkala
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Gambar 16  Tampilan Form Kenaikan Gaji Berkala
Untuk mengisi data kenaikan gaji berkala, klik tombol Baru. Nomor SK dan tanggal Sk sudah tampil secara otomatis, tanggal SK bisa dirubah. NIP harus dipilih atau diketik langsung atau dicari pada browse data dengan mengklik tombol ?. Saat mengisi NIP, maka bagi pegawai yang memenuhi syarat akan ditampilkan datanya termasuk gaji pokok baru berdasarkan tabel gaji yang sesuai, sedang jika pegawai tersebut belum memenuhi syarat akan ditampilkan kotak pesan yang menyatakan pegawai belum memenuhi syarat untuk naik gaji berkala. Setelah selesai mengisi data, klik tombol Simpan atau tombol Batal.

Menu Laporan
Sebelum menampilkan laporan, pada setiap pilihan terlebih dahulu akan ditampilkan form untuk menentukan jenis dan frekwensi laporan yang diinginkan. Untuk itu pilih atau tetapkan dulu jenis laporan yang akan dihasilkan, setelah itu klik tombol Layar jika laporan ingin ditampilkan di layar monitor, atau klik tombol Cetak jika laporan ingin dihasilkan di kertas melalui printer. Jika sudah selesai, klik tombol Keluar untuk kembali ke menu.
Pada menu Laporan terdiri dari 10 sub menu, yaitu daftar Tabel gaji, daftar Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional, daftar Pegawai, Rekap Pegawai, daftar Keluarga Pegawai, Slip Gaji, daftar Gaji Bulanan, Rekap Gaji Bulanan. Daftar Kenaikan Gaji Berkala dan daftar Gaji Lembur.
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Gambar 17  Tampilan Form Menu Laporan






	Laporan Daftar Tabel Gaji
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Gambar 18  Tampilan Form Laporan Tabel Gaji
Ada dua pilihan yaitu untuk semua data dan pendikan tertentu. Saat memilih pilihan kedua maka akan ditampilkan isian untuk memilih kode pendidikan. Tampilan output dari tabel gaji yaitu :
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Gambar 19  Tampilan Output Daftar Tabel Gaji
	Laporan Daftar Tunjangan Struktural dan Fungsional
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Gambar 20  Tampilan Form Laporan Tunjangan 
Untuk melihat daftar tunjangan struktural, dengan memilih option Tunjangan Struktural. Tampilan output dari daftar tunjangan struktural yaitu : 
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Gambar 21  Tampilan Output Daftar Tunjangan Struktural
Untuk melihat daftar tunjangan fungsional, dengan memilih option Tunjangan Fungsional. Tampilan output dari daftar tunjangan fungsional yaitu : 
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Gambar 22  Tampilan Output Daftar Tunjangan Fungsional
	Laporan Daftar Pegawai
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Gambar 23  Tampilan Form Laporan Daftar Pegawai
Jika salah satu option diklik, maka akan tampil output daftar pegawai sebagai berikut :
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Gambar 24  Tampilan Output Daftar Pegawai

	Laporan Rekapitulasi Pegawai
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Gambar 25  Tampilan Form Laporan Rekapitulasi Pegawai
Jika pilihan yang dipilih berdasarkan Pendidikan, maka tampilan outputnya sebagai berikut :
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Gambar 26  Tampilan Output Rekap Pegawai berdasarkan  Tingkat Pendidikan

Jika pilihan yang dipilih berdasarkan Status Pegawai, maka tampilan outputnya sebagai berikut :
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Gambar 27  Tampilan Output Rekap Pegawai berdasarkan Status Pegawai
	Laporan Daftar Keluarga Pegawai
file_54.png

file_55.wmf



Gambar 28 Tampilan Form Laporan Keluarga Pegawai
Jika salah satu pilihan diklik, maka akan menampilkan output daftar keluarga pegawai sebagai berikut :
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Gambar 29  Tampilan Output Daftar Keluarga Pegawai 




	Laporan Slip Gaji
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Gambar 30  Tampilan Form Laporan Slip Gaji
Jika salah satu pilihan diklik, maka akan menampilkan output slip gaji pegawai sebagai berikut :
file_60.png

file_61.wmf


Gambar 31 Tampilan Output Slip Gaji 


	Laporan Daftar Gaji Bulanan
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Gambar 32  Tampilan Form Laporan Gaji Bulanan
Jika option dipilih, maka akn tampil output dari daftar gaji bulanan sebagai berikut :
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Gambar 33 Tampilan Output Daftar Gaji Bulanan 



	Laporan Rekapitulasi Gaji Bulanan
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Gambar 34  Tampilan Form Laporan Rekapitulasi Gaji Bulanan 
Jika pilihan diklik untuk semua, maka tampilan outputnya sebagai berikut :
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Gambar 35 Tampilan Output Rekap Gaji Bulanan untuk semua tahun

Jika pilihan diklik untuk tahun tertentu, maka tampilan outputnya sebagai berikut :
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Gambar 35 Tampilan Output Rekap Gaji Bulanan untuk tahun tertentu






	Laporan Daftar Kenaikan Gaji Berkala
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Gambar 26  Tampilan Form Laporan Kenaikan Gaji Berkala

Ada tiga pilihan yang disediakan. Untuk menampilkan semua data hanya dengan memilih pada option button, untuk menampilkan data pada tahun tertentu dengan cara mengisi tahun, dan untuk menampilkan data pegawai tertentu saja dengan cara mengisi NIP.




Jika pilihan semua data dipilih, tampilan outputnya sebagai berikut :
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Gambar 35 Tampilan Output Kenaikan Gaji Berkala
	Laporan Daftar Gaji Lembur 
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Gambar 27  Tampilan Form Laporan Gaji Lembur
Menu Serba-serbi
Informasi
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Gambar 28  Tampilan Form Informasi Program
	Ganti Pemakai (Petugas)
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Gambar 29  Tampilan Form Log Out
	Batasan Operasional
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Gambar 30  Tampilan Form Batasan Operasional
	Keluar Program

Saat sub menu keluar program dipilih maka akan muncul kotak konfirmasi seperti gambar 4.2.6. Jika tombol Yes diklik, maka program akan ditutup. Sedangkan jika diklik tombol No, maka proses kembali ke menu utama.
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Gambar 31  Tampilan Saat Keluar Program


