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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan secara

dinamis, salah satu dari sekian banyak hasil perkembangan teknologi adalah

komputer. Komputer sebagai alat bantu manusia yang memiliki kelebihan

diantaranya kecepatan, keakuratan, serta keefisienan dalam pengolahan data

dibandingkan dengan sistem manual. Pengolahan data menjadi sistem informasi

inilah yang sangat dibutuhkan dari kelebihan-kelebihan yang ada pada komputer.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, untuk mendapatkan

informasi yang cepat sudah tidak diragukan lagi. Bahkan keakuratan informasi

yang diperoleh akan lebih terjamin. Salah satu teknologi yang dapat memenuhi

hal tersebut adalah komputer, dimana dalam pengolahan data komputer akan lebih

cepat, sehingga informasi yang didapat tepat pada waktunya.

Setiap pegawai mempunyai peranan yang penting dan berhak untuk

mendapatkan gaji berdasarkan peraturan yang berlaku di instansi pemerintah.

Mengingat setiap pegawai dalam organisasi/instansi mempunyai pengharapan atas

sesuatu dari organisasi/instansi, sebagai penghargaan atas jerih payah pegawai

selama bekerja. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas  prestasi kerja

pegawai, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya

secara layak, sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

SMA Negeri 1 Bakam dalam mengolah data tentang informasi penggajian

pegawai sudah menggunakan komputer, namun penggunaannya masih belum

maksimal. Hal itu terjadi karena semakin bertambahnya data yang diperlukan

untuk dicatat sebagai dokumen. Dan penggunaannya masih standar umum yaitu

menggunakan Software Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel serta

disimpan pada folder yang tidak beraturan sehingga sering terjadi keterlambatan
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dalam penerimaan data yang berhubungan dengan data-data penggajian pegawai,

sehingga mengakibatkan kinerja yang ada menjadi tidak efektif. Dan banyak

terdapat kerangkapan (redudansi) data. Hal ini dapat membingungkan pengguna

karena terdapat banyak data yang sama. Begitu juga pada SMA Negeri 1 Bakam,

masalah dalam pengolahan data tentang informasi penggajian pegawai merupakan

sesuatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi

pengolahan data informasi penggajian pegawai yang dapat meningkatkan

kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. Sistem informasi

penggajian pegawai merupakan salah satu bentuk perangkat lunak yang dapat

menyampaikan informasi tentang pemasukan data golongan, data jabatan, data

tunjangan, data potongan gaji, dan data lain sebagainya.

Mengingat pentingnya peranan sistem informasi penggajian pegawai, maka

sistem tersebut harus didesain dengan baik agar dapat memberikan layanan yang

mencukupi bagi pegawai serta dapat membantu memberikan dukungan informasi

bagi pihak sekolah dalam pengambilan keputusan, dapat berupa informasi yang

berkualitas yang disajikan dalam bentuk laporan. Hal ini perlu didukung oleh

sistem komputerisasi berupa sistem informasi yang mampu menyediakan

informasi secara cepat dan akurat, mengingat penggajian adalah salah satu proses

dalam organisasi yang rentan terhadap masalah. Oleh karena itu diperlukan suatu

program khusus untuk mendukungnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat suatu

rancangan sistem informasi penggajian pegawai, sehingga dalam pencarian data

penggajian pegawai dapat lebih mudah sehingga tidak adanya keterlambatan

dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu penulis membuat skripsi ini

dengan judul ”APLIKASI SISTEM  INFORMASI PENGGAJIAN

PEGAWAI DENGAN METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK PADA

SMA NEGERI 1 BAKAM”.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, Penulis dapat membuat

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana membuat sistem informasi penggajian pegawai pada SMA

Negeri 1 Bakam ?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar pembahasan lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok

permasalahan yang dibahas mengenai Aplikasi Sistem Informasi Penggajian

Pegawai Menggunakan Visual Basic. NET Pada SMA Negeri 1 Bakam, batasan

masalahnya meliputi:

a. Aplikasi ini tidak menggunakan koneksi internet karena merupakan Desktop

Aplication.

b. Pengolahan data penggajian pegawai yang meliputi penginputan data

golongan, data jabatan, data pegawai, data tunjangan, data potongan, absensi,

cetak slip gaji sehingga menghasilkan laporan gaji pegawai.

c. Aplikasi ini menggunakan Visual Basic. NET dengan Microsoft Acces 2007

sebagai databasenya.

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode dalam

proses pengumpulan data, antara lain:

a. Metode Wawancara

Suatu bentuk metode riset dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap

orang yang mempunyai peran penting pada objek riset penulis. Penulis

melakukan wawancara secara langsung  kepada pihak yang berkaitan dengan

sistem informasi penggajian pegawai pada SMA Negeri 1 Bakam.

b. Observasi

Penulis melakukan pangamatan langsung ke SMA Negeri 1 Bakam untuk

mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data penggajian pegawai

untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem barjalan.
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c. Studi Pustaka

Selain melakukan observasi, Penulis juga melakukan pengumpulan data

dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini Penulis berusaha melengkapi

data-data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang

relavan dan tentu saja yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

dibahas.

d. Browsing Internet

Selain melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka, Penulis juga

melakukan pengumpulan data dengan browsing di internet untuk melengkapi

data-data yang dibutuhkan.

e. Analisa Sistem

Salah satu pendekatan perancangan sistem sistem adalah pendekatan analisa

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat

teknik perancangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan

yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa

yang dikerjakan sistem yang ada.

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran  yang

dihasilkan.

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain :

a) Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu

proses.

b) Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk membantu dalam visualisasi

struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas

(inheritance, aggregation, and assocition).
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c) Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem

yang jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar

sistem atau actor.

d) Use Case Description

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci

mengenai use case diagram.

f. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan

spesifikasi program.

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai

berikut:

1) Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store

yang ada dalam diagram arus data.

2) Transformasi ERD ke LRS

Merupakan langkah sebelum mengkonversi ke LRS,  di gambarkan

dengan garis putus-putus, garis putus-putus ini nantinya akan diubah

ke dalam bentuk LRS (Logical Record Structure).

3) Logical Record Structure (LRS)

LRS terdiri dari link-link di antara tipe record. Link ini menunjukkan

arah dari satu tipe record lainnya.

4) Tabel/Relasi

Tabel adalah bentuk pernyataan data secara grafis 2 (dua) dimensi,

yang terdiri dari kolom dan baris.

5) Normalisasi

Normalisasi adalah kegiatan mengelompokkan aribut-atribut sehingga

mendapatkan bentuk yang normal.
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6) Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada

pada model konseptual secara detil.

5) Sequence Diagram

Sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar objek di

dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan

sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui proses kerja sistem yang sedang berjalan dan

mengupayakan solusi yang tepat berkenaan dengan penggajian pegawai pada

SMA Negeri 1 Bakam.

b. Tujuan Fungsional

Untuk membuat perancangan sistem informasi lebih cepat dan akurat dalam

menginformasikan data penggajian pegawai pada SMA Negeri 1 Bakam.

c. Tujuan Individu

Memberikan pengalaman bagi Penulis untuk menerapkan dan memperluas

wawasan penerapan teoritis dan pengetahuan dari apa yang diterima selama

proses perkuliahan.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan suatu rancangan program yang dapat diaplikasikan pada SMA

Negeri 1 Bakam.

b. Sebagai bahan masukan bagi SMA Negeri 1 Bakam dalam mengolah data

penggajian pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja secara cepat

dan akurat.
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penjelasan Skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisannya

disusun dengan sistematis, penyusunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan

masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang mendukung judul

dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan Teori ini 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 keperluan penelitian.

BAB III  : PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini berisi tentang PEP (Project Execution Plan) yang berisi objective proyek,

identifikasi stakeholders, 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

Bab ini berisi tentang sturktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisa

masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa kebutuhan sistem

usulan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang telah

dilakukan selama penyusunan Skripsi di SMA Negeri 1 Bakam, menyimpulkan
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bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang

didapat (dikerjakan). Serta saran-saran terhadap sistem, saran merupakan

manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan (sesuatu yang belum ditempuh dan

layak untuk dilaksanakan).


