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               BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

begitu pesat, khususnya teknologi informasi. Kebutuhan manusia akan segala 

sesuatu dituntut lebih efisien, contohnya sangat jelas terasa dari perkembangan 

teknologi informasi tersebut, pekerjaan yang semula masih banyak menggunakan 

sistem manual pada saat ini sudah mulai berkurang, karena mulai beralih ke 

sistem yang sudah terkomputerisasi. Perkembangan teknologi semakin 

mendukung bagi pengembangan penyebaran informasi melalui media cetak dan 

media sosial dikalangan masyarakat. Penyebaran informasi tidak hanya diperoleh 

melalui media cetak, tetapi informasi juga bisa kita dapatkan di media elektronik 

seperti radio, televisi, internet dan website. 

 Karena dengan proses yang sudah terkomputerisasi pekerjaaan apapun akan 

lebih mudah dilakukan. Dalam proses perkembangan kebutuhan data dan 

informasi pada dasarnya tidak terlepas dari penggunaan komputer itu sendiri. CV 

Bahadur  adalah sebuah jasa di bidang pengembangan aplikasi, web development, 

dan desain marketing. Didirikan pada tahun 2018 oleh orang-orang yang 

berpengalaman di bidang Teknologi Informasi, sehingga produk yang diciptakan 

berkualitas dan memberikan kepuasan kepada setiap client. Agar lebih mudah 

menginput data penggajian pegawai  dalam hal ini peneliti bertujuan untuk 

membuat suatu sistem yang terkomputerisasi dalam penginputan gaji pegawai di 

CV Bahadur Pangkalpinang. Sistem ini dirancang agar proses penggajian lebih 

mudah dan otomatis. Menyadari banyaknya sistem yang bergerak dibidang yang 

sama, maka CV Bahadur harus melakukan terobosan-terobosan baru demi 

meningkatkan kualitas CV Bahadur dan berusaha menarik minat para pegawai 

agar lebih semangat lagi dalam bekerja dan CV Bahadur lebih mendapat hati di 

para client yang memakai jasa pembuatan software. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Model apa yang digunakan peneliti? 

2. Apa manfaat aplikasi yang dibuat oleh peneliti? 

3. Apa guna aplikasi yang di buat? 

4. Dampak apa yang dihasilkan peneliti di tempat riset?  

 

1.3  Batasan Masalah 

Mengingat adanya masalah dan  serta agar tujuan pembahasan lebih terarah, maka 

dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di CV Bahadur Pangkalpinang. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini, data penggajian pegawai yang ada 

di CV Bahadur Pangkalpinang. 

3. Sistem ini hanya membahas penggajian pegawai di CV Bahadur 

Pangkalpinang. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu data arsip gaji tidak mudah hilang. 

2. Dapat mempermudah bendahara  mencetak slip gaji. 

3. Agar bendahara tidak menginput data gaji secara manual lagi. 

4. Data penggajian lebih terdata dan rapi. 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi penggajian pegawai dengan Model Fast di CV 

Bahadur Pangkalpinang . 

2. Pelaporan dari hasil rancangan sistem dapat menjadi alat evaluasi dalam 

sistem penggajian pegawai secara komputerisasi di CV Bahadur 

Pangkalpinang. 

3. Agar terciptanya sistem penggajian pegawai di CV Bahadur Pangkalpinang 

yang dipandang lebih berkualitas oleh para client. 

4. Menciptakan efiensi sistem kerja penggajian yang modern. 
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1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

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

pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-sub dengan 

sistematika penyempaian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian atau batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan  dengan 

penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari model, 

metode penelitian dan tools dalam pengembangan sistem. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan model FAST dalam penelitiannya, metode 

penelitian pengembangan sistem struktural dan alat bantu dalam 

pengembangan sistem penulis menggunakan Unified Modelling 

Languange (UML), Entity Relationship Diagram (ERD) dan rancangan 

implementasi rancangan berorientasi objek atau web. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang tinjauan umum dan pembahasan, menjelaskan analisa 

sistem yang diusulkan menggunakan flowchart dari sistem yang 

diimplementasikan, serta pembahasan secara detail final elisitasi yang ada 

pada bab sebelumnya, dijabarkan secara satu-persatu dengan menerapkan 

konsep  sistem yang sudah diusulkan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

penelitian. Kesimpulan yang dapat mengemukakan kembali masalah 

penelitian. Dan saran dari penulis untuk pembaca atas kelebihan dan 

kekurangan dari penelitian. 

 

 

 

  


