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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengguna teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan 

meningkatkan kualitas, serta kecepatan informasi, akan tetapi dengan teknologi 

informasi yang sesuai, akan dapat menciptakan suatu sistem informasi penggajian 

dalam suatu instansi.  Perkembagan teknologi informasi yang semakin pesat diera ini 

sangat berpengaruh pada perubahan kehidupan. Perubahan yang terjadi melibatkan 

kecenderungan orang maupun badan usaha untuk menggunakan computer dalam 

kegiatan instansinya. 

Kemajuan sistem informasi di berbagai kalangan, baik itu dikalngan 

masyrakat, pemerintah maupun swasta memiliki manfaat yang bias dirasakan. Hal ini 

dibuktikan dengan kemampuan perangkat lunak yang membantu menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan manusia, sehingga dapat meminimalkan pekerjaan manusia serta 

dapat memberikan hasil yang lebih efesien, baik dari segi waktu maupun biaya yang 

didukung dengan perangkat keras yang memadai. 

SMP NEGERI 4 Simpang Katis yang beralamat di Jl. Sungai Selan Km.07 

Desa Terak . Beberapa kendala yang didapat dari pengamatan penulis tentang system 

informasi penggajian honorer, yaitu sulitnya mendapatkan laporan penggajian secara 

rinci dan pengolahan data penggajian honorer smp tersebut masih menggunakan 

Microsoft Excel serta memiliki kelemahan dari segi waktu, yakni membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam proses penginputan data. Hal ini dirasakan kurang 

efektif dan efisien.  

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis membahas permasalahan 

tersebut ke dalam laporan kerja praktek yang berjudul “RANCANGAN SISTEM 

PENGGAJIAN HONORER SMP 4 SIMPANG KATIS DENGAN METODE 

BERORIENTASI OBJECT”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini antara lain,   

sepertiyang dijelaskan dibawah ini : 

a.  Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data penggajian karyawan, 

dimana sering terjadi kesalahan pencacatan data, ketika data akan didata 

secara berulang-ulang. 

b. Kesulitan dalam melakukan pencarian data, disebabkan terlalu banyaknya 

data yang ada dan pencarian harus dilakukan satu persatu didalam lemari arsip 

penyimpanan data sehingga dirasa kurang efektif dan tidak efisien. 

c. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data atau 

dokumen secara terkomputerisasi, akurat dan terjaminnya keamanan. 

d. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat dan akurat. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Setelah melakukan observasi langsung ke SMP NEGERI 4 Simpang Katis, 

maka ruang lingkup yang penulis ambil adalah pendataan guru tidak tetap(GTT), 

pendataan pegaawai tidak tetap(PTT), pendataan pengembagan diri, pendataan 

insentif GTT, pendataan insentif PTT, pendataan potongan koperasi, pembayaran gaji 

honorer, laporan gaji honorer. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam memperoleh data  yang diperlukan penulis melakukan riset langsung 

ke SMP Negeri 4 Simpang Katis. 

Penyusunan Kerja Peraktek ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami 

langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini di ajukan pertanyaan 

lisan dalam usaha untuk melenkapi data-data yang akan diperoleh. 
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Wawancara dilakuakn pada bagian-bagian yang terkait dengan sistem 

pengajian di SMP Negeri 4 Simpang Katis. 

b. Observasi 

Penulis melakukan observasi yaitu dengan melihat secara langsung cara kerja 

bagian yang terkait dengan pencacatan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan, 

setelah itu penulis diberikan kesempatan untuk melihat sistem yang bekerja 

dalam pengolahan data dalam proses penggajian di SMP Negeri 4 Simpang 

Katis. 

c. Studi Pustaka 

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari data-data yang terdapat dari buku-

bukun atau web site yang menjadi pedoman penulisan laporan kerja peraktek 

diktat dan buku lain yang dapat berhubungan dengan penyusunan laporan 

kerja peraktek ini sebagai landasan teori untuk menyelesikan masalah yang 

dihadapi. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang kami capai dengan sungguh-sungguh untuk 

mngerjakannya sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. 

Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1.5.1 Tujuan 

 Berikut ini adalah beberapa tujuan dari analisa dan perancangan sistem 

informasi penggajian di SMP NEGERI 4 Simpang Katis, yaitu : 

a. Dengan adanya komputerisasi dibagian honor akan mempermudahkan bagian 

Tata Usaha (TU) dalam hal pengolahan ataupun dalam melakukan pencarian 

data yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. 

b. Mempermudah pihak sekolah untuk melihat proses penggajian honorer. 
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c. Mempermudah bagian Tata Usaha (TU) dalam pembuatan laporan-laporan 

yang berhubungan dengan penggajian karyawan, sehingga laporan penggajian 

karyawan akan lebih tepat waktu. 

1.5.2 Manfaat 

 Beberapa manfaat dari analisa dan perancangan system informasi penggajian 

di SMP NEGERI 4 Simpang Katis, yaitu : 

a. Media penyimpanan yang digunakan lebih baik dan aman. 

b. Dengan adanya system ini, maka pencacatan dan perhitungan pada proses 

penggajian akan lebih cepat, tepat  dan akurat, sehingga dapat 

menghindari kecurangan dalam proses penggajian. 

c. Menghasilkan laporan penggajian karyawan, sehingga karyawan lebih 

mudah memantau penggajian yang sedang berjalan. 

 

1.6 Tempat Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sejak terhitung dari mulai aktifitas 

riset sampai dengan akhir bulan yang di tetapkan. Dan bertempat di SMP Negeri 4 

Simpang Katis khususnya Penggajian Honorer . 

 

1.7       Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi kuliah peraktek ini, maka penulis 

akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, ruang lingkup, metode penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan penelitian yang menjadi 

landasan dalam penelitian untuk memberikan pedoman bagi peneliti 

agar tidak menyimpang dari hasil penelitian dan mendapat hasil 

penelitian yang maksimal yang terdiri dari tujuan pustaka, 

permasalahan penggajin dan kelemahan kelebihan penggajian berorien 

tasi objek. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana memperoleh data, untuk 

dijadikan sebuah informasi, yang mana data tersebut,  diperoleh 

dengan cara meriset lansung ke SMP Negeri 4 Simpang Katis dimana 

teori tersebut dilandasi dengan metodologi penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menggambarkan tentang isi dan hasil penelitian, yaitu 

rancangan penggajian, dan hasil tabel, dari rancangan sistem 

penggajian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

telah peneliti lakukan selama KP khususnya dibidang Penggajian. 

Peneliti berterimakasih kepada pegawai SMP Negeri 4 Simpang Katis, 

karena telah memberikan data-data  sistem penggajian untuk 

meningkatkan penelitian. 

 


