
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus berkembang dengan 

pesat, salah satunya adalah di bidang komputer. Pelaksanaan sistem kerja dan 

pencapaian suatu target dalam instansi tentu melibatkan beberapa pihak atau 

personil yang terbagi dalam tiap-tiap bagian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan 

etos kerja yang tinggi dari setiap personil sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan 

system dapat berjalan dengan efektif. Mewujudkan hal tersebut salah satu cara 

yaitu dengan ditunjang meningkatkan mutu pelayanan. Pelayanan yang baik 

adalah pelayanan yang ditunjang dengan hasil nilai-nilai yang tinggi selama 

proses pekerjaan. 

Ada beberapa sistem yang berjalan dalam pencapaian target dan tujuan 

diantaranya adalah pengembangan sistem informasi penggajian pada INKOPAL 

LAMPUNG. Sistem informasi penggajian pada INKOPAL LAMPUNG masih 

dilakukan dengan cara yang manual yaitu masih menggunakan kertas atau nota 

dalam proses penggajiannya dan menggunakan alat bantu hitung yaitu kalkulator 

dalam proses perhitungan gaji masing-masing karyawan, sehingga besar 

kemungkinan terjadi kesalahan dalam penghitungan gaji masing-masing 

karyawan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meghitung satu per 

satu gaji karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis  mengambil 

kesimpulan dan judul “Sistem Informasi Penggajian pada INKOPAL 

LAMPUNG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dijadikam acuan adalah bagaimana merancang 

sistem informasi penggajian pada INKOPAL LAMPUNG. 

1.3 Batasan Masalah 

Laporan tugas akhir ini dibatasi permasalahan hanya sistem informasi 

penggajian INKOPAL LAMPUNG yang mencakup pengolahan data karyawan 

dan rincian pembayaran gaji karyawan. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah Sistem Aplikasi Penggajian dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java NetBeands IDE 8.0.1 dan menggunakan My 

SQL sebagai database nya. 

2. Terwujudnya Sistem Informasi Penggajian pada INKOPAL LAMPUNG 

yang terkomputerisasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pembelajaran pada 

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Teknokrat 

Program Studi Komputerisasi Akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan 

Membantu perusahaan dalam proses perhitungan gaji masing-masing 

karyawan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem 
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informasi penggajian yang terkomputerisasi diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan INKOPAL LAMPUNG. 

1.6   Metode Pengumpulan Data 

  Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi data 

atau informasi yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Metodologi Penelitian 

Bentuk penelitian dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke 

lapangan dimana penulis menggunakan 2 metode yaitu : 

1.  Pengamatan (Observasi) 

Pengamat yang sistematis terhadap objek yang dituju secara langsung 

dilakukan dengan indera mata sehingga menghasilkan suatu hasil yang 

obyektif, dimana penulis melakukan penelitian dan peninjauan langsung ke 

INKOPAL LAMPUNG guna mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penulisan laporan ini. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan 

pewawancara (saya sendiri) dengan pihak pribadi sumber diantaranya 

pembimbing, bagian penggajian dan pihak-pihak lain yang terlibat. 

3. Tinjauan Pustaka (library research) 

Pengumpulan data atau informasi melalui buku-buku bacaan yang 

berhubungan dengan judul laporan ini dan buku-buku yang terdapat di 

kantor. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penulis 

menyusun laporan ini dalam suatu sistematika penulisan dalam lima bab : 

BAB I       PENDAHULUAN 

  Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, pengertian 

informasi, pengertian penggajian, Unified Modeling Language, 

gambaran tentang Java dan database My SQL. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisikan latar belakang INKOPAL LAMPUNG, visi dan misi, 

struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing 

bagian pada INKOPAL LAMPUNG dan kondisi INKOPAL 

LAMPUNG. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI  PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem informasi 

penggajian dan perancangan sistem serta algoritma yang 

diimplementasikan. Selain itu, bab ini juga dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, tahap analisis, desain dan hasil tentang 

implementasi. 
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BAB V          KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dan analisis atau evaluasi 

pada Bab IV dan saran-saran di ajukan sesuai kesimpulan-

kesimpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


