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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Raya BY PASS No. 04 Koba 

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah adalah suatu instansi yang bergerak dalam bidang pelaksana 

otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro 

kecil dan menengah.  

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Bangka Tengah  didalam kegiatan pengolahan data mengenai penggajian 

sebagian besar telah melaksanakan komputerisasi. Namun, dalam penggunaan 

komputer masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu, 

sehingga dalam pengolahan data mengenai penggajian belum semaksimal 

mungkin digunakan, serta lamanya waktu dalam perhitungan tunjangan 

lainnya yang dilakukan Bagian Keuangan sering mengalami keterlambatan. 

Dengan adanya sistem penggajian yang baik dan jelas, diharapkan 

mempermudah pekerjaan Bagian Keuangan dalam mengolah data penggajian 

semaksimalnya. Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis dalam 

melaksanakan laporan kerja praktek dengan membuat sebuah judul “Analisa 

dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah” dengan 

menggunakan bahasa pemrograman VB.Net. 

 

1.2  Masalah 

Berdasarkan masalah yang dikemukan dari latar belakang mengenai sistem 

yang sedang berjalan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut : 

a. Pada sistem yang sedang berjalan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah dalam penggunaan 
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komputer masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga dalam 

pengolahan data mengenai penggajian belum semaksimal mungkin 

digunakan oleh pegawainya. 

b. Lamanya perhitungan tunjangan lainnya oleh Bagian Keuangan sehingga 

sering mengalami keterlambatan. 

c. Sistem yang dibahas penulis hanya menganalisa mengenai sistem 

informasi penggajian pada pegawai negeri sipil. 

d. Merancang dan membangun program untuk membuat sistem informasi 

penggajian sampai proses pembuatan laporan. 

 

1.3  Tujuan 

Sehubungan dari uraian diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Membantu dan mempermudah cara kerja Bagian Keuangan dalam 

pengolahan data penggajian pegawai supaya menjadi lebih efektif dan 

efisien dari sebelumnya. 

b. Membantu memberikan masukan serta mencari jalan keluar untuk 

mengatasi kekurangan yang ada dari sistem yang sedang berjalan saat ini. 

c. Meningkatkan produktifitas kerja Bagian Keuangan dalam penyajian 

laporan surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, laporan pejabat 

pemeriksa keuangan, dan laporan surat pertanggungjawaban bendahara 

penerima. 

d. Memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti skripsi pada program studi 

sistem informasi di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Urutan 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori mengenai konsep dasar sistem, 

konsep dasar informasi, pengertian analisa berorientasi objek dan 

perancangan berorientasi objek. 

 

BAB III : TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang profil instansi, kegiatan instansi, struktur 

organisasi instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah serta tujuan dan fungsi 

instansi yang terkait dengan bidang kajian. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang proses bisnis, activity diagram, 

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan,           

use case diagram, deskripsi use case. Dalam bab ini juga akan 

menjelaskan mengenai ERD (Entity Relationship Diagram), 

transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structure), tabel 

dan spesifikasi basis data. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari tulisan-tulisan dan      

saran-saran yang berhubungan dengan sistem yang akan dipakai 

di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Bangka Tengah. 

 

 

 

 


