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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih. Banyaknya

peralatan berteknologi tinggi diciptakan agar dapat memudahkan pekerjaan

manusia. Salah satunya adalah komputer. Penggunaan komputer sangat banyak

membantu masyarakat untuk kehidupan sehari-hari misalnya disekolah , kantor-

kantor pemerintahan ataupun swasta,pusat perbelanjaan ataupun tempat-tempat

lainnya. Penggunaan komputer saat ini hampir digunakan di semua aspek

kehidupan masyarakat agar lebih mudah untuk membantu masyarakat dalam

pekerjaan mereka.

Kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan perkembangan ilmu

pengetahuan agar perubahan tata kehidupan manusia dapat menjadikan informasi

sebagai suatu kebutuhan yang penting. Karena itu perubahan tata kehidupan

tersebut menuntut adanya media informasi yang dapat menyediakan informasi

yang berkualitas kepada masyarakat. Sedangkan  informasi baru dapat dikatakan

informasi berkualitas apabila informasi tersebut bersifat akurat , tepat waktu ,

relevan dan diseimbangkan dengan pelayan yang baik.

CV Global Investama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang

kontraktor perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan

dengan beralamatkan dijalan depati hamzah Pangkalpinang. CV Global Investama

dalam kegiatan pengolahan datanya telah sebagian besar telah menggunakan

sistem komputerisasi. Tapi sistem komputerisasi yang belum digunakan

semaksimal mungkin yaitu pengolahan data yang berhubungan dengan penggajian

karena penggajian karyawan masih menggunakan sistem manual atau tulis tangan

yang dirasakan kurang efektif dan efisen.
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Suatu perusahaan harus mempunyai sistem penggajian yang baik dan jelas

karena apabila perusahan tersebut tidak memiliki sistem penggajian yang baik

akan menyebabkan terjadinya kekeliruan atau penyimpangan dalam melaksanakan

tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadi  kekeliruan ataupun

penyimpanan maka harus dibuatkan sebuah sistem informasi penggajian yang

terkomputerisasi agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem

informasi penggajian yang terkomputerisasi dapat memudahkan pekerjaan untuk

perhitungan gaji dan tentu akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka akan dibuat sebuah sistem yang

terkomputerisasi untuk CV Global Investama yaitu “ PERANCANGAN SISTEM

INFORMASI  PENGGAJIAN  KARYAWAN CV. GLOBAL INVESTAMA “.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini antara lain seperti

yang dijelaskan dibawah ini :

a. Bagaimana mengatasi kekeliruan dan penyimpangan dalam pengolahan data

penggajian karyawan ?

b. Bagaimana membuat aplikasi penggajian secara terkomputerisasi, akurat dan

terjamin keamanannya ?

c. Bagaimana menghasilkan laporan yang akurat untuk diserahkan kepada

pimpinan ?
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1.3 Ruang Lingkup

Setelah melakukan observasi  langsung ke Kantor CV Global Investama .

Maka ruang lingkup yang penulis ambil untuk  adalah pengolahan data karyawan ,

penggajian karyawan dan laporan penggajian karyawan.

1.4 Tujuan

Berikut ini adalah  beberapa tujuan penelitian di CV Global Investama :

a. Mempermudah dan mempercepat proses penggajian karyawan

b. Menghasilkan data penggajian yang akurat

c. Mempermudah dalam pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan

penggajian karyawan, sehingga laporan peggajian karyawan akan lebih tepat

waktu untuk diserahkan kepada pimpinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang merupakan pengembangan

sistem informasi dari hasil penelitian kami :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang , Rumusan masalah , Ruang

Lingkup Tujuan dan sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan konsep

dalam penelitian ini seperti konsep sistem informasi , analisa dan

perancangan berorientasi objek , konsep penggajian dan tinjauan

pustaka umum.
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BAB III TINJAUAN ORGANISASI

Bab ini menjelaskan profil , kegiatan , struktur organisasi dari

perusahan CV Global & Investama.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan proses bisnis , activity diagram , analisa

masukan dan keluaran , identifikasi kebutuhan , use case diagram ,

diskripsi use case , ERD ( Entity Relationship Diagram) ,

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

spesifikasi basis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian  agar

pengembangan lebih lanjut dapat menghasilkan yang lebih baik.


