BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Klinik Primadia merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang kesehatan
yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.46C Pangkalpinang, yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, dimana pelayanan itu termasuk dalam pelayanan check up.
Klinik Primadia Pangkalpinang dalam kegiatan pengolahan data sebagian
besar telah melaksanakan komputerisasi. Tapi penggunaan komputer sebagai
alat bantu belum digunakan semaksimal mungkin, yaitu dalam mengolah data
yang berhubungan dengan penggajian karyawan hanya menggunakan aplikasi
pengolah data biasa seperti Microsoft Excel dan hal ini masih dirasakan
banyak kekurangan.
Suatu usaha harus mempunyai sistem penggajian yang baik dan jelas
karena apabila usaha tersebut tidak memiliki sistem penggajian yang baik
akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam
melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadinya
penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan pemisahan
tugas antar bagian yang terkait, yaitu untuk menghindari persengkokolan.
Untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan
pekerjaaan sebagai petugas yang diserahi tugas perhitungan gaji.
Sudah jelas bahwa tanpa adanya sistem penggajian yang baik dapat
menyebabkan kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari. Oleh karena itu,
suatu usaha harus mempunyai suatu sistem penggajian yang tersusun rapi
agar mudah dipahami bagi pimpinan dalam menetapkan gaji karyawan.
Berdasarkan uraian singkat diatas, dalam melaksanakan laporan kerja
praktek, maka akan dibuat sebuah “Rancangan Sistem Informasi
Penggajian Karyawan di Klinik Primadia Pangkalpinang” dengan
menggunakan bahasa pemrograman VB.Net.
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1.2 Tujuan
Dengan melihat dari permasalahan yang timbul, maka perancangan sistem
ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Mempermudah dan memperlancar cara kerja karyawan dalam pengolahan
data penggajian karyawan yang lebih efektif dan efisien sehingga
menghasilkan sistem yang sedang berjalan saat ini.
b. Mencari jalan keluar untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem
yang sedang dipakai.
c. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja karyawan dalam
penyajian laporan daftar gaji karyawan.
d. Memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti skripsi pada program studi
sistem informasi di STMIK Atma Luhur Pangkapinang.

1.3 Manfaat
a. Meningkatkan efektivitas dalam pengolahan data penggajian karyawan
agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta
dapat dihasilkan setiap saat jika diperlukan.
b. Mempermudah dalam proses penyajian data gaji karyawan yang cepat dan
tepat.
c. Memberikan alternatif rancangan sistem informasi untuk mengatasi
masalah yang dihadapi serta dapat menyediakan laporan-laporan yang
dibutuhkan dengan tepat dan akurat.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan laporan kerja praktek
dilaksanakan di Klinik Primadia Pangkalpinang, yang bertempat di Jl.
Soekarno Hatta No.46C Pangkalpinang. Waktu penelitian dilakukan mulai
tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 28 Desember 2012.
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