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Simbol ERD (Entity Relation Diagram) 

 

 Entity 

Menunjukkan obyek-obyek dasar yang terkait dalam 

sistem. 

 

 Relationship 

Adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih 

entity. 

 

Atrribut/Property 

Merupakan keterangan yang terkait pada sebuah 

entitas.  

            Weak Entity 

 Suatu Entity dimana keberadaan dari entity tersebut       

                                                 tergantung dari keberadaan entity lain. 

Simbol Sequence Diagram 

 

Actor 

Merupakan keterangan yang terkait pada sebuah 

entitas. 

 Entity  

Entitas yang mempunyai atribut memiliki data yang 

bisa direkam. 

Boundary 

Adalah untuk menghubungkan user dengan sistem. 

Control  

Untuk mengontrol aktifitas-aktifitas yang dilakukan 

oleh sebuah kegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini semakin cepat 

memasuki berbagai bidang. Salah satu perkembangan yang penting adalah 

semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya komputer sebagai alat 

pendukung pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan dapat 

dikomputerisasikan. Tentu saja hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan.  

Semakin berkembangnya perusahaan maka sistem informasi yang ada di 

perusahaan tersebut juga harus berkembang. Salah satunya adalah sistem 

penggajian karyawan dalam sebuah perusahaan yang masih menggunakan sistem 

pengelolaan gaji karyawan secara tradisional/manual, karena data harus dicatat 

atau di proses berulang kali dalam menyusun laporan gaji karyawan. 

PT.WAHANA JASA BAHTERA merupakan perusahaan yang bergerak di 

penyediaan jasa bongkar muat di pelabuhan pangkalbalam.dalam kegiatan 

pengolahan data  menggunakan komputerisasi. Tetapi komputer sebagai alat bantu 

belum digunakan semaksimal mungkin, yaitu dalam mengolah data yang 

berhubungan dengan penggajian karyawan masih menggunakan sistem manual 

dan hal ini dirasakan masih banyak kekurangan. 

Bila tidak ada sistem penggajian yang baik maka dapat menyebabkan 

kecurangan,  penghitungan gaji yang membutuhkan waktu yang lama serta 

memperbesar faktor kesalahan manusia dan  kesalahan dalam pengolahan data 

yang sebenarnya ingin dihindari. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus 

mempunyai suatu sistem penggajian yang tersususun rapi agar mudah dipahami 

bagi pimpinan dalam menetapkan gaji karyawan. 
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Maka dari itu penulis ingin merancang dan membangun suatu sistem 

informasi “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PT.WAHANA  JASA BAHTERA 

DENGAN MENGGUNAKAN METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK .  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang 

masalah yang sering terjadi adalah : 

a. Pengelolaan sistem penggajian yang masih sistem manual. 

b. Sering terjadinya kesalahan dalam penggelolaan data gaji karyawan. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas 

agar pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan tugas akhir maka 

batasan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Dalam perancangan sistem ini, penulis hanya membatasi area yang berkaitan 

sistem penggajian karyawan di PT.WAHANA JASA BAHTERA. 

b. Menggunakan aplikasi VB.NET  untuk perancangan sistem penggajian 

karyawan. 

c. Dalam perancangan sistem informasi penggajian penulis tidak membahas 

tentang keamanan sistem informasi yang dirancang. 

d. Sistem yang dibangun hanya membahas operasi entry gaji karyawan, cetak slip 

gaji, dan cetak laporan penggajian. 

1.4 Metode penelitian 

Metode  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Observasi, melalui metode ini penulis melakukan observasi langsung 

di PT.Wahana Jasa Bahtera, observasi dilakukan guna melihat langsung proses 

kerja yang berjalan. 


