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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era 2019 perkembangan teknologi sudah berkembang sangat cepat 

sehingga hampir sebagian kegiatan atau pekerjaan melibatkan teknologi. Oleh karena 

itu penulis membuat sistem informasi penggajian berbasis web dengan berbagai fungsi 

yaitu mengolah data pegawai magang dan tetap, mengolah perhitungan gaji, uang 

lembur, dan pembuatan laporan-laporan. 

Sistem informasi penggajian ini Akan kami kembangkan di Lembaga Kursus 

dan Pelatihan Cipta Studi Ilmu (LKP CIPSI). LKP CIPSI terbentuk atau berdiri pada 

tahun 2019 atau tepatnya 5 September 2019. LKP CIPSI adalah tempat kursus yang 

mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komputer, pemrograman, dan aplikasi. 

LKP CIPSI tersebut mempunyai berbagai divisi atau bagian tersendiri yang saling 

berkaitan, terdiri dari bagian pendaftaran, bagian administrasi, bagian pengajar, sosial 

media, dan pemasaran. 

LKP CIPSI mempunyai tujuh orang pegawai. LKP CIPSI buka dari hari Senin 

sampai Sabtu dari jam 08.00 sampai jam 22.00, LKP CIPSI beralamat di Jalan 

Kampung Melayu No.402, Kompleks Ruko Tj. Tower Bukit Merapin, Pangkalpinang, 

Bangka. Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan memengaruhi tingkat 

penerimaan pendapatan perusahaan, sedangkan sistem persediaan barang memiliki 

pengaruh terhadap informasi penerimaan barang yang diperoleh dari pemasok. Karena 

itu, perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan penjualan 

dan stok menggunakan sistem yang memadai, jadi target penjualan bisa diraih. Selain 

itu, Cara menghadapinya menulis ke catatan penjualan membutuhkan waktu lama, 

yang menyebabkan layanan ke pelanggan menjadi lebih lambat. 

Pada saat melakukan kegiatan observasi penelitian penulis menemukan 

masalah pada sistem penggajian di LKP CIPSI, yaitu dalam sistem penggajian masih 

di lakukan secara manual dan berbasis desktop, di mana masih banyak kekurangan dan 

belum praktis serta fleksibel. 
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Sistem penggajian di operasikan oleh satu orang dari bagian administrasi 

sebagai staf keuangan yang mengatur dan menghitung gaji-gaji pegawai lainnya dan 

di setuju oleh kepala bagian administrasi jika laporan sudah valid. Maka penulis 

menganalisis dan merancang sistem penggajian berbasis web agar lebih memudahkan 

pekerjaan bagian administrasi, serta mengembangkan dari sistem yang lama. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memilih judul “OPTIMASI 

SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN LKP CIPSI PANGKALPINANG 

BERBASIS WEB DENGAN MODEL FRAMEWORK FOR APPLICATION 

SYSTEM THINKING (FAST)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari keterangan yang sudah di jelaskan bisa disimpulkan permasalahannya 

adalah: 

1. Bagaimana Cara Optimasi sistem informasi penggajian berbasis web 

dengan model FAST di LKP CIPSI? 

2. Bagaimana mengimplementasikan tentang sistem informasi gaji dengan 

model FAST?  

3. Bagaimana Admin dapat mengelola data-data hal-hal yang berkaitan dengan 

LKP CIPSI PANGKALPINANG? 

4. Bagaimana merancang web yang bisa memudahkan pengelolaan data 

informasi gaji pegawai pada LKP CIPSI PANGKALPINANG? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem hanya berfokus pada informasi penggajian, data pegawai, serta 

laporan penggajian. 

2. Web hanya berisi info gaji, status user, data pegawai, dan laporan 

penggajian. 

3. Sistem informasi yang dirancang tidak membahas tentang keamanan 

sistem. 

4. Sistem hanya bisa di akses admin 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk analisa dan optimasi sistem informasi 

penggajian berbasis web di LKP CIPSI yang sebelumnya masih manual agar bisa lebih 

meningkatkan kinerja LKP CIPSI tersebut. 

Manfaat dalam pembuatan laporan ini adalah: 

1. Mempermudah LKP CIPSI dengan adanya sistem informasi penggajian 

berbasis web yang bisa di akses di mana pun karena terkoneksi internet. 

2. Mempermudah pegawai dalam mengetahui informasi laporan penggajian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan 

pada topik, landasan teori dapat berupa definisi atau model yang 

langsung berkaitan ilmu atau masalah yang di teliti. Pada bab 

ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan 

penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

model, metode penelitian, dan tools pengembangan sistem serta 

fungsi-fungsi di dalamnya, proses bisnis berjalan Unified 

Modeling Language (UML), Activity Diagram , Use Case 

Diagram, Package Diagram, Class Diagram, dan Sequence 

Diagram . 



 

4 

 

BAB IV Pembahasan 

Dalam Bab ini berisi tentang penjelasan secara lengkap tentang 

gambaran umum objek penelitian struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, analisa proses bisnis yang meliputi analisa 

kebutuhan, Activity Diagram , analisa masukan, analisa 

keluaran, Use Case Diagram, deskripsi use case, perancangan 

sistem berupa Entity Relationship Diagram (ERD), 

transformasi Logical Record Structure (LRS) tabel, spesifikasi 

basis data, Class Diagram,, Sequence Diagram  rancangan 

layar. 

BAB V  Penutup 

Dalam Bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran saran 

tentang analisis sistem berjalan pada perusahaan dan rancangan 

sistem usulan, dengan tujuan agar sistem yang penulis usulkan 

dapat berjalan dengan mudah dan cepat. 

  


