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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Koperasi di Indonesia,menurut UU  Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan 

usaha yang berangotaan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia 

prinsip koperasi telahh dicatumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 

Tahun 1992. 

 Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui 

dunia Internasional dengan adanya sedikit perbedaan yaitu adanya penjelasan 

mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha). 

 Selain tempat usaha simpan pinjam bagi anggotanya, saat ini koperasi juga 

memiliki banyak usaha dalam menjalankan proses bisnisnya. Contohnya seperti 

bisnis usaha perekrutan tenaga kerja yang bertujuan untuk mensejahterahkan 

anggotanya dan mendukung program pemerintah dalam memajukan ekonomi 

mikro. 

 Pada KOKAPURA II proses sitem informasi penggajian masih dikerjakan 

secara manual. Sehingga penulis perlu mengambil judul Rancangan Sistem 

Informasi Penggajian Pada KOKAPURA II Bandara Depati Amir Dengan 

Metodologi Berorientasi Objek. 

 

1.2    Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang dihadapi, disini penulis ingin mencari solusi 

dengan membuat sistem informasi sistem penggajian yang terkomputerisasi agar 

sistem yang berjalan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu. Dan 

dengan sistem yang ada diharapkan dapat mempermudah dalam mengontrol data 
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masukan dan keluaran sehingga informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan 

akurat. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang 

masalah yang sering terjadi adalah : 

a. Pengelolaan sistem penggajian yang masih sistem manual. 

b. Sering terjadinya kesalahan dalam penggelolaan data gaji karyawan. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas 

agar pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan tugas akhir maka 

batasan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Dalam perancangan sistem ini, penulis hanya membatasi area yang berkaitan 

sistem penggajian karyawan di Pada KOKAPURA II Bandara Depati Amir. 

b. Menggunakan aplikasi VB.NET  untuk perancangan sistem penggajian 

karyawan. 

c. Dalam perancangan sistem informasi penggajian penulis tidak membahas 

tentang keamanan sistem informasi yang dirancang. 

d. Sistem yang dibangun hanya membahas operasi entry gaji karyawan, cetak slip 

gaji, dan cetak laporan penggajian. 

1.4 Metode penelitian 

Metode  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Observasi, melalui metode ini penulis melakukan observasi langsung 

di KOKAPURA II Bandara Depati Amir., observasi dilakukan guna melihat 

langsung proses kerja yang berjalan. 

b. Metode Wawancara, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara 

kompleks serta proses penggajian yang sedang berjalan atau digunakan Pada 

KOKAPURA II Bandara Depati Amir. 
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c. Studi Kepustakaan, Yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber 

referensi baik berupa buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya sebagai acuan 

dalam analisa sistem penggajian karyawan serta penyusunan laporan. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

a. Merancang dan membuat sebuah  aplikasi desktop yang dapat mengelola 

penggajian karyawan secara terkomputerisasi. 

b. Mempermudah dan memperlancar cara kerja karyawan dalam pengolahan data 

penggajian karyawan yang lebih efektif dan efisien.  

c. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan sistem yang dipakai pada saat ini. 

d. Memberikan kemudahan dalam penyajian laporan gaji karyawan. 

e. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam KKP program studi sistem informasi 

di STMIK Atma luhur Pangkalpinang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan KKP  ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. 
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BAB III TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat KOKAPURA II, struktur 

organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi serta visi misi dari 

KOKAPURA II. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang diusulkan dengan menggunakan 

flowchart dari sistem yang diimplementasikan, serta pembahasan secara detail 

final elisitasi yang ada di bab sebelumnya, di jabarkan secara satu persatu dengan 

menerapkan konsep sesudah adanya sistem yang diusulkan. 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bab ini berisi daftar pustaka atau referensi yang berkaitan dengan teori 

pendukung. 

 

 


