
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem penggajian merupakan salah satu bentuk sistem pelayanan intern yang digunakan 

untuk melakukan pembayaran gaji pada setiap bulannya. Pada saat ini teknologi komunikasi dan 

informasi belum sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang kelancaran sistem penggajian di 

tingkat Kecamatan. Kebanyakan pemerintahan di tingkat kecamatan masih menggunakan sistem 

manual untuk mengolah sistem penggajian pegawainya. Demikian halnya yang ada di 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Madya Bandar Lampung yang masih menggunakan sistem 

manual untuk mengurus setiap administrasi yang berhubungan dengan penggajian pegawai. 

Namun sebelum membuat sebuah sistem informasi perlu adanya perancangan sistem informasi 

sebagai landasan pembuatan sistem informasi lebih lanjut. 

Kecamatan Teluk Betung Barat semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk 

Betung-Panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Kasubag Umum dan 

Kepegawaian sampai saat ini dalam pengolahan data penggajian pegawai telah dilakukan secara 

terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excelbelum sepenuhnya user friendly, serta 

tidak dapat menyimpan data dalam bentuk basis data, pada proses pengolahan data gaji bagian 

bendahara kesulitan dalam penginputan data dan keterlambatan dalam laporan penggajian 

pegawai yang akan diberikan, dan tidak dibuatkannya hak akses login pada data gaji atau  folder 

perekapan gaji sehingga mudah diakses oleh pihak lain dikarenakan tidak didukung password, 

serta kelemahan lain pada sumber daya manusia seperti kesalahan dalam perhitungan perekapan 

gaji dan terhapusnya folder perekapan gaji. 

Dari masalah-masalah diatas maka perlu dibuat sebuah sistem yang berbasis komputer 

yang terintegrasi untuk membantu meringankan tugas kepegawaian. Dalam hal ini khususnya 



untuk penggajian pegawai. Oleh karena itu, penulis mengusulkan  penelitian berjudul “Sistem 

Informasi Penggajian Pegawai Berbasis Web Pada Kantor Camat Teluk Betung 

Barat“.Diharapkan dengan dibuatnya sistem informasi, user dapat dengan mudah memperoleh 

informasi yang diinginkan secara lebih cepat dan akurat. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari analisis tentang Sistem Informasi Penggajian Pegawai mendapat beberapa kendala : 

1. Bagaimana membuat sistem informasi berbasis web untuk strategi penggajian pegawai ? 

2. Bagaimana menyelesaikan masalah penginputan data pada daftar struk gaji dibuat dengan 

web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada sistem penggajian pada Kantor Camat 

Teluk Betung Barat sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem informasi hanya membahas sistem informasi  penggajian pegawai 

pada Kantor Camat Teluk Betung Barat 

2. Sistem informasi dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHPMyAdmin 

3. Database menggunakan SQLyog 

4. Framework Codeigniter dan Xampp digunakan sebagai media penyimpanan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membuat sistem informasi penggajian pegawai di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota 

Madya Bandar Lampung.  



2. Mempermudah pembuatan sistem informasi penggajian pegawai di Kecamatan Teluk 

Betung Barat, Kota Madya Bandar Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan 

kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dalam sistem perhitungan gaji. 

2. Diharapkan dapat mempermudah bendahara kantor dalam melakukan perhitungan gaji. 

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang studi sistem 

informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di perpustakaan Fakultas Teknik & 

Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

1.6Sistematika Penulisan  

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai  berikut:  

BAB 1 : Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail sistem informasi, 

penggajian, berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah tentang sistem informasi dan penggajian.  

BAB 3 :Analisis dan Perancangan Sistem  

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis permasalahan yang akan diatasi serta, membahas 

masalah sistem yang sedang berjalan, hasil analisis dan solusinya, analisis kebutuhan terhadap 



sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem yang baru. 

BAB 4 :Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang lingkungan implementasi (OS, perangkat keras dan pemograman yang 

digunakan), file-file implementasi analisis dan perancangan sistem dari masing-masing relasinya 

serta algoritma yang diimplementasikan.Hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, 

hasil testing, dan implementasi, berupa penjelasan teoritik baik secara kualitatif, kuantitatif, atau 

secara statistik. 

 

BAB 5 :Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan  

Memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan 

tujuan penelitian. Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan 

didalam proses penelitian. 

b. Saran  

Digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih 

lanjut.Saran berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pengembangan topik tugas 

akhir selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan 

yang didapatkan. 

 


