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Simbol Activity Diagram

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan sistem informasi pada suatu instansi pemerintahan maupun

swasta sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat

menurut suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan

akurat.  Sistem informasi yang mendukung membuat kinerja suatu instansi

akan terlaksana dengan baik dan dapat menangani berbagai pengolahan data

dengan menggunakan teknologi informasi.

Sistem informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengolahan data

dan penyimpanan data maka dapat menghasilkan suatu infromasi yang tepat

dan akurat.  Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi

terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan

kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi atau perusahaan.

CV Global Investama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang

kontraktor perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan.

CV Global Investama dalam kegiatan pengolahan data dan penggajiannya

sebagian besar telah menggunakan sistem komputerisasi, namun

penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan  Microsoft word dan

disimpan pada folder yang tidak beraturan sehingga sering terjadinya

keterlambatan data yang berhubungan dengan data kepegawaian dan

penggajian sehingga mengakibatkan kinerja yang ada menjadi tidak efektif.
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat suatu

rancangan sistem informasi pengolahan data pegawai dan penggajian,

sehingga dalam pencarian data pegawai dan penggajian lebih mudah dan tidak

adanya keterlambatan dalam penyimpanan informasi dan proses gaji. Oleh

karena itu penulis membuat skripsi ini dengan judul “Analisa dan

Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai dan Penggajian pada

CV Global Investama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapat rumusan

masalah yaitu:

a. Bagaimana merancang dan membuat Analisa dan Perancangan Sistem

Informasi Pengolahan Data Pegawai dan Penggajian pada CV Global

Investama.

b. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi data

kepegawaian dan penggajian secara cepat dan akurat dengan sistem yang

mudah dipahami oleh pemakai sistem.

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan telah

membuat perumusan masalah, maka penulis membatasi masalah pengolahan

data pegawai dan penggajian yang meliputi pencatatan data pegawai, data

cuti, data absen, data lembur, data bonus, data potongan sehingga

menghasilkan laporan berupa data pegawai yang mengambil cuti, laporan data

pegawai dan laporan penggajian pegawai .

1.4 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data pada

CV Global Investama adalah data yang diperoleh berasal dari data primer dan

sekunder. Untuk itu dalam pengumpulan data dimaksud, dilakukan dengan

teknik – teknik sebagai berikut :
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a. Observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati segala

aktivitas – aktivitas atau kegiatan kerja sehari – hari yang diselenggarakan

di CV Global Investama.

b. Interview ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung

berhadapan dengan nara sumber untuk memperoleh data atau informasi

yang diperlukan sehingga peneliti benar – benar terfokus.

c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai

dokumen – dokumen perundang – undangan, buku – buku ilmiah, laporan

– laporan, arsip – arsip, yang berhubungan dengan penelitian yang

dilakukan.

1.5 Tujuan

Berikut ini adalah  beberapa tujuan dari Analisa dan Perancangan Sistem

Informasi Pengolahan Data Pegawai dan Penggajian pada CV Global

Investama:

a. Agar tidak adanya keterlambatan dalam penerbitan surat yang

berhubungan dengan kepegawaian.

b. Membantu instansi atau perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dalam

melakukan pengolahan data pegawai yang dihasilkan dengan memperkecil

kemungkinan kesalahan yang akan terjadi.

c. Mempermudah dan mempercepat proses penggajian pegawai.

d. Mempermudah dalam pembuatan laporan – laporan yang berhubungan

dengan penggajian pegawai, sehingga laporan penggajian pegawai akan

lebih tepat waktu untuk diserahkan kepada pimpinan.

e. Membuat aplikasi sistem infromasi kepegawaian dan penggajian yang

mudah di pahami.

f. Agar keamanan informasi dapat terjamin.

1.6 Sistematika Penulisan
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Dalam sistematika penulisan ini penulis akan memberikan gambaran

singkat mengenai penyusunan Skripsi, sehingga dapat terlibat adanya

hubungan antara tiap – tiap Bab. Secara sistematika penulisan ini terdiri dari 5

Bab yang dijelaskan sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, ruang lingkup batasan masalah,

metode penelitian, tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teoeri yang merupakan

tinjauan pustaka, menguraikan teori – teori yang

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.

Landasan teori dapat berupa definisi – definisi atau model

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau

untuk kepreluan peneliti.

Bab 3 PENGOLAHAN PROYEK

Bab ini berisi tentang PEP (Project Execution Plan) yang

berisi objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : work

breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB (

Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek berupa

tabel RAM (Responsible Assigment Matrix) dan

skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan

meeting plan.

Bab IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
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Bab ini akan membahas mengenai tinjauan organisasi,

analisa proses, analisa dokumen keluaran, analisa dokumen

masukan, indentifikasi kebutuhan pada sistem yang

berjalan, use case diagram, dan deskripsi use case.

Menggambarkan rancangan basis data seperti : entity

relationship diagram, transformasi diagram ERD ke Logical

Record Structure (LRS), table, spesifikasi basis data dan

rancangan antar muka seperti : rancangan keluaran,

rancangan dialog layar, sequence diagram dan class

diagram.

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan

dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari

penulis yang kiranya bermanfaat bagi CV Global

Investama.


