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RINGKASAN 
 

 
 
 

Laporan Skripsi ini dengan judul “Perancangan Aplikasi Administrasi 

Penggajian Karyawan Berbasis Multiuser Pada Boyolali Taksi Boyolali” yang 

dilaksanakan pada bulan April 2015. 

Tujuan Skripsi ini untuk membuat  aplikasi dan penerapannya dari aplikasi 

penggajian karyawan Boyolali Taksi untuk meningkatkan kinerja dan 

meminimalisir kesalahan dalam proses penggajian karyawan. Sehubungan dengan 

hal tersebut, penulis membuat aplikasi penggajian karyawan. Untuk itu penulis 

menyusun suatu program aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses 

penggajian karywana yang berbasis multiuser. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi studi lapangan 

dan   studi   kepustakaan.   Studi   lapangan   meliputi   metode   observasi   atau 

pengamatan secara langsung dan metode wawancara langsung dengan pihak yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data dan informasi 

yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan studi kepustakaan berguna untuk 

mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang 

menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti. 

Untuk mencatat hal tersebut penulis menggunakan alat computer dan 

jaringan lokal sebagai alat pembantu sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu 

mengenai komputerisasi dan multiuser. Komputerisasi ini bertujuan untuk 

mengerjakan pekerjaan dengan alat komputer sehingga akhirnya menghasilkan 

informasi yang berguna dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat sesuai 

dengan yang diharapkan, sementara multiuser berfungsi untuk menghubungkan 

computer yang satu dengan yang lain sekaligus membedakan hak akses aplikasi 

sesuai dengan hak akses yang diberikan kepada pengguna. 

Dengan menggunakan komputer, program Microsoft Visual Studio 2010, 

SQL Server 2008 dan Crystal Report sebagai alat bantu serta manusia sebagai 

operatornya, dapat mempermudah untuk perhitungan gaji dan pembuatan laporan - 

laporan yang dihasilkan dalam Aplikasi Administrasi Penggajian Karyawan 

Berbasis Multiuser Pada Boyolali Taksi Boyolali. Adapun laporan Yang dihasilkan 

adalah sebagai berikurt: 

- Laporan Data Karyawan 

- Laporan Data Armada Taksi 

- Laporan Setoran Driver 

- Laporan Setoran Cuci 

- Laporan Lembur Karyawan 

- Laporan Kasbon Karyawan 

- Laporan Penggajian Karyawan 
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SUMMARY 

 

This thesis report entitled "Administration Payroll Application Design Based 

Multiuser In Boyolali Taxi Boyolali" which took place in April 2015. 

The purpose of this thesis is to make the application and implementation of 

employee payroll application Boyolalai Taxi to improve performance and minimize 

errors in the payroll process. In connection with this, the authors make a payroll 

application. To the authors construct an application program that is used to support 

the payroll process based multiuser. 

Methods of data collection by the author includes field studies and literature. 

Field studies include methods of direct observation and direct interviews with parties 

related to the problem under study in order to obtain data and information that would 

be credible. While the literature study is useful to get a theoretical basis in the form 

of expert opinion on the matter which is the object of research such as the legislation 

in force and relating to matters under investigation. 

To note that the author uses the tools of computer and local network as 

auxiliaries in accordance with the title of the authors choose which of 

computerization and multiuser. Computerized aims to do the job with a computer 

tool that ultimately produce useful information and can get the job done quickly as 

expected, while multiuser serves to connect computers to each other at the same time 

the access rights application in accordance with the permissions granted to the user. 

By using a computer, Microsoft Visual Studio 2010, SQL Server 2008 and 

Crystal Report as a tool as well as a human operator, can facilitate for salary 

calculation and reporting - reports generated in Payroll Administration Application-

Based Multiuser In Boyolali Taxi Boyolali. The generated report is as follows: 

- Employee Data Reports 

- Taxi Unit Data Reports 

- Driver Income Reports 

- Washer Income Reports 

- Employee Overtime Reports 

- Employee Cash Receipt Reports 

- Employee Payroll Reports 
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