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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Informasi merupakan salah satu kebutuhan sistem  didalam suatu instansi, 

perusahaan , organisasi, lembaga serta lingkungan yang berada diluar sistem. 

Informasi dianggap penting karena dengan adanya informasi dapat menambah 

pengetahuan, mengurangi ketidak pastian dan resiko kegagalan serta dapat 

membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. 

Salah satu informasi yang penting dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah 

adalah tentang kepegawaiannya yang terkait dengan apa saja yang termasuk 

dalam melengkapi data pegawai tersebut. mulai dari pangkat dan jabatan, cuti , 

penggajian dan lain-lain. 

      Pada SMA Negeri 1 Belinyu pembuatan laporan gaji pegawai masih 

menggunakan Microsoft excel, tetapi penginputan data masih lama dan kurang 

akurat.  Sehingga memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian laporan. Data 

pegawai yang masih dibuat dalam satu dokumen. berdasarkan masalah diatas,  

maka penulis mencoba membahas permasalahan tersebut kedalam skripsi yang 

berjudul “ Rancangan Sistem Informasi  Penggajian Pegawai Pada SMA 

NEGERI  1 BELINYU Dengan Metode Berorientasi Objek “ 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Dari pengamatan penulis tentang sistem informasi penggajian pegawai 

mendapat beberapa kendala, adapun kendalanya adalah susahnya mendapatkan 

data-data secara rinci,dan pengolahan data pegawai tersebut masih menggunakan 

Microsoft excel, tetapi belum efisien dan juga membutuhkan waktu dalam 

penginputan data. Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sebuah sistem 

informasi penggajian pegawai yang menyangkut masalah penggajian pegawai 
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untuk memberikan informasi yang terkomputerisasi dan dapat mempercepat 

pekerjaan dalam pencariannya. 

1.3 Batasan Masalah 

      Sesuai dengan judul skripsi ini, maka ruang lingkup akan dibatasi untuk 

menghindari meluasnya pembahasan dari ruang lingkup permasalah. Adapun 

batasan permasalahannya yaitu:  

a.   Menganalisa proses laporan gaji pegawai  

b. Merancang dan membangun program aplikasi untuk pembuatan laporan   

penggajian 

1.4 Tujuan 

      Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah : 

1.  Mengontrol sistem informasi penggajian pegawai SMA Negeri 1 

 Belinyu 

2.  Mempercepat dalam pencarian sistem penggajian pegawai 

3.  Membangun aplikasi yang sesuai guna mendukung kemajuan, yang dapat 

 mempermudah dalam membuat dokumentasi sistem informasi penggajian 

 SMA Negeri 1 Belinyu. 

1.5 Metode Penelitian 

      Metode penelitian ini adalah cara atau teknik yang sistematis untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang 

digunakan penulis untuk menyelesaikan berbagai pernasalahan diatas adalah: 

1. Studi lapangan 

Merupakan metode yang dilakukan oleh penulis langsung ke lapangan yang 

merupakan tempat sumber data diperoleh sesuai dengan kebutuhan yang 

digunakan. 
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2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk meyakinkan bahwa 

data yang diperoleh benar2 akurat. Dan juga untuk memastikan kesesuaian proses 

dan dokumen yang telah diberikan. 

3. Analisa terstruktur 

Dalam menganalisa sistem ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan 

terstruktur yaitu menganalisa sistem yans sedang berjalan. 

4. Data sekunder 

Yaitu pengumpulann data dengan memepelajari masalah yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti dan bersumber dari buku-buku pedoman, literature 

yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang di analisis 

dalam penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab. Yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas latar belakang tugas akhir, identifikasi 

masalah, batasan masalah,tujuan,, metode penelitian,dan 

sistematika  penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung judul,dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa 

definisi- definisi atau model yang langsung berkaitan dengan  

ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang  tools/software (komponen) yang diguanakan untuk 

pembuatan  aplikasi untuk keperluan penelitian. 
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BAB III :  PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi anatara lain: PEP (project execution plan) yang 

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek(yang berisi : work breakdown 

structure,milestone,jadwal proyek). Rab (rencana anggaran 

biaya), struktur tim proyek berupa tabel ram (responsible 

assignment matrix), dan skema/ diagram struktur, analisa resiko 

(projrct risk) dan meeting plan. 

BAB IV  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

             BAB V   :  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian. Menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang 

didapat layak di implementasikan.  

              Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan. 

Saran dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar 

untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada). Saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian(untuk objek 

penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil 

penelitian). 

 

 

 


