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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dilakasanakan untuk menuju good governance. Konsep good 

governance ini memerlukan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan 

yang cepat, tepat dan tidak berbelit – belit. Dengan penggunaan sistem informasi 

dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk 

mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem 

kepegawaian seperti penggajian dan penilaian kinerja. Penggunaan komputer 

didalam sistem informasi manajemen sangat banyak membantu para manajer 

dalam proses pengambilan keputusan. Komputer dalam sistem informasi 

manajemen dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah 

data, mampu menerima masukan dan keluaran, memiliki kecepatan yang tinggi, 

ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan insktruksi – instruksi untuk 

memecahkan masalah (Sutabri, 2003).  

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall 

untuk melakukan majemen penggajian dan penilaian kinerja karena salah satu 

metode pengembangan perangkat lunak, pengembang dan pengguna dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem dengan demikian akan menghasilkan 

sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah dilakukan. Langkah-

langkah model waterfall merupakan model yang mengambil proses kegiatan dasar 

spesifikasi, pengembangan, validasi dan evolusi dan mewakili mereka sebagai 
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terpisah tahapan proses seperti spesifikasi kebutuhan, desain perangkat lunak, 

implementasi, pengujian dan sebagainya (Sommerville Ian, 2011).  

Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa Teluk Betung merupakan salah 

satu sekolah swasta yang ada di Bandarlampung, sekolah menengah kejuruan ini  

berdiri sejak tahun 1991 yang pada awalnya memiliki satu jurusan, seiring dengan 

berjalannya waktu saat ini sekolah menengah kejuruan taman siswa teluk betung 

memiliki 3 jurusan yaitu akuntansi, perkantoran, dan teknik komputer jaringan, 

pada saat ini kurikulum yang digunakan adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional 

pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan dimasing – masing satuan 

pendidikan di Indonesia. Sekolah menengah kejuruan teluk betung memiliki 30 

pegawai atau guru yang meiliki tugasnya masing – masing antara lain kepala 

sekolah, tenaga administrasi sekolah, guru mata pelajaran dan guru bimbingan 

konseling dan ada beberapa guru yang memiliki tugas tambahan seperti wakil 

kepala sekolah, kepala perpustakaan dan lainnya.  

Untuk saat ini di SMK taman siswa teluk betung pengelolaan data 

penggajian dan penilaian kinerja masih dilakukan secara manual yaitu pada 

perhitungan gaji dengan menggunakan kalkulator sehingga resiko kesalahan atau 

kekeliruan dalam perhitungan gaji lebih besar sedangkan prosedur penilaian 

kinerja pada SMK Taman Siswa Teluk Betung hanya dilihat dari absensi dan 

jumlah jam mengajar, ini tidak efisien karna data kehadiran dapat dimanipulasi 

atau diubah oleh pegawai/guru itu sendiri. 

Sistem informasi yang dibutuhkan oleh SMK Taman Siswa Teluk Betung yang 

dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan pengelolaan (perhitungan) gaji dan 
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penilaian kinerja. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pegawai 

dalam melakukan perhitungan gaji sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

kekeliruan, sedangkan dalam penilaian kinerja dilakukan dengan menyebar 

kuisioner melalui website dan siswa yang akan melakukan votting penilaian guru 

tanpa harus login dan guru/pegawai dapat melihat hasil penilaian serta dapat 

melihat slip gaji melalui sistem tersebut dengan melakukan login terlebih dahulu.  

Kajian teori dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik mengajukan 

judul yang nanti akan membahas tentang penggajian dan penilaian kinerja yaitu: 

“Sistem Informasi Manajemen Penggajian Dan Penilaian Kinerja Pegawai 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa Teluk Betung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen penggajian pegawai dan 

penilaian guru? 

2. Bagaimana menerapkan sistem informasi manajemen penggajian dan penilaian 

kinerja pegawai pada smk taman siswa berbasis web? 

 

1.3.   Batasan Masalah 

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya membahas tentang penggajian pegawai dan penilaian kinerja 

guru. 
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2. Pegawai dan guru hanya dapat melihat hasil penilaian kinerja guru dan slip 

gaji pegawai. 

3. Siswa hanya dapat melakukan votting penilaian kinerja tanpa harus login. 

 

1.4.    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Merancang dan membuat sebuah Sistem Informasi Manajemen penggajian dan 

penilaian kinerja berbasis Web pada smk taman siswa teluk betung. 

2. Menerapkan sistem informasi manajemen penggajian dan penilaian kinerja 

pegawai pada SMK Taman Siswa berbasis web. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

   Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan 

Taman Siswa Teluk Betung  adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen. 

2. Mempercepat dalam perhitungan dan pembuatan laporan penggajian dan 

penilaian kinerja. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir skripsi ini dibagi dalam 

6 (Enam) bab yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang Latar belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi uraian dari beberapa Penelitian terdahulu dan Landasan 

teori yang akan digunakan sebagai teori pendukung dalam 

pengimplementasian sistem berbasis web. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Tahapan 

Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya Penelitian, Bahan dan 

Peralatan, dan Pengujian Sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini akan menjelaskan analisis dan perancangan meliputi Analisis 

Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis Kelayakan dan Perancangan 

Sistem seperti Rancangan Proses Bisnis, Rancangan Akses Data, dan 

Rancangan Antarmuka Pengguna. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi,pengujian dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


