
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi baik 

dalam organisasi/lembaga, instansi, perusahaan maupun lingkungan. Informasi 

sangat penting karena adanya informasi dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

dapat meminimalisir resiko terjadinya kegagalan dan dapat digunakan pempinan 

dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efesien. Salah satu informasi 

yang penting dalam suatu instansi pemerintah ataupun perusahaaan adalah 

kepegawaian yang meliputi data pegawai dari pangkat dan jabatan, cuti, 

penggajian, dan lain-lain. Sedangkan sistem informasi yaitu sistem buatan 

manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen - komponen manual 

dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai (Sidharta, 

2015). 

Sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang 

diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manager, atau karyawan yang 

gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau 

jumlah produk yang dihasilkan (Mulyadi, 2019). 

Perkembangan teknologi yang semakin maju, saat ini begitu dirasakan 

oleh berbagai pihak, begitupun dalam bidang pendidikan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi secara cepat, efektif dan efesien memerlukan sistem yang 

dapat memudahkan suatu pekerjaan dan menghemat biaya, serta agar tidak 

tertinggal oleh perkembangan teknologi yang terus-menerus mengalami 

perubahan. “Teknologi informasi berkembang seiring dengan meningkatnya 
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sumber daya manusia di dunia. Teknologi ini mempunyai peranan sebagai alat 

untuk mempermudah dan memperlancar suatu pekerjaan sehingga mendapatkan 

hasil yang sesuai yang diharapkan bagi manusia. Dengan digunakannya sistem 

komputerisasi sebagai solusi tercepat dan terakurat saat ini, diharapkan segala 

masalah yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaiannya 

dapat diatasi dengan sangat mudah (Dariyanti, 2012). 

Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, khususnya perkembangan 

teknologi dibidang komputerisasi sangat diperlukan dalam membantu segala 

kegiatan dan pekerjaan manusia. Teknologi ini memegang peranan penting dalam 

menangani sistem informasi yang ada. Untuk itu instansi perlu adanya suatu alat 

yaitu komputer, dengan komputer pengolahan data dan penyimpanan data lebih 

efesien serta hasilnya lebih efesien dan cepat (Puspita, 2012). 

Penggajian merupakan hal yang sangat pokok karena berkaitan pada hak-

hak guru. Untuk itu, Sokolah Menengah Kejuruan Miftahul Ulum Bandar 

Lampung memerlukan adanya pembaruan pada sistem penggajian guru yang 

dapat terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan saat pengelolaan data gaji guru dan agar mempermudah bendahara 

dalam menyelesaikan pekerjaan maka penulis mengajukan pembuatan sistem 

penggajian dengan menggunakan software Netbeans 7. 

Sehingga Sistem Informasi Penggajian Guru otomatis akan lebih cepat, 

karena yang mengambil peran adalah komputer, menghemat bahan baku (Alat 

Tulis Kantor) yang selama ini digunakan oleh pihak sekolah dan data gaji guru 

akan lebih aman karena disimpan dalam database serta mempercepat pencarian 

data gaji guru apabila dibutuhkan. Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul 
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“Sistem Informasi Penggajian Guru pada (SMK) Sekolah Menengah 

Kejuruan Miftahul Ulum Bandar Lampung”. Dan sistem ini diharapkan dapat 

menghasilkan laporan data gaji guru yang sesuai dengan kebutuhan informasi. 

Seluruh identifikasi masalah penulis dapatkan langsung dari proses 

wawancara pada bagian Bendahara dan Kepala Sekolah SMK Miftahul Ulum 

Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Pengelolaan data gaji Guru Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Ulum 

Bandar Lampung menggunakan pembukuan dan sering terjadi kesalahan 

pada saat penghitungan jumlah gaji guru? 

2. Bagaimana membangun sistem aplikasi penggajian yang dapat 

mempermudah suatu pekerjaan? 

3. Bagaimana agar sistem penggajian di SMK Miftahul Ulum dapat 

menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai kebutuhan informasi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari pembuatan sistem informasi 

penggajian guru di SMK Miftahul Ulum adalah : 

1. Bertujuan untuk mempermudah penyimpanan data gaji guru pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Miftahul Ulum. 



4 

 

2. Bertujuan untuk mempercepat kinerja pengelolaan data gaji dan 

menghasilkan informasi penggajian yang akurat sesuai dengan kebutuhan. 

3. Menghasilkan sebuah sistem baru yang terkomputerisasi yang dapat 

digunakan untuk pengelolaan data gaji guru pada Sekolah Menengah 

Kejuruan Miftahul Ulum. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan sistem penggajian pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Bandar Lampung, yaitu: 

1. Agar mempermudah dalam pencarian data gaji guru apabila sewaktu-

waktu dibutuhkan. 

2. Agar proses pengelolaan data gaji guru dapat dilakukan secara cepat dan 

tidak memakan waktu dan biaya, sehingga mengurangi terjadinya 

kesalahan input atau penghitungan gaji guru. 

3. Agar dapat menghasilkan data gaji dan data laporan gaji guru sesuai 

kebutuhan dan dapat disajikan secara akurat. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak keluar dari topik pembahasan, maka ditetapkan 

batasan-batasan masalah yaitu : 

1. Penyajian informasi penggajian meliputi informasi jumlah gaji guru 

perjam seminggu dihitung satu bulan, dan tunjangan transportasi. 

2. Penerapan sistem dengan menggunakan bahasa pemograman Java dan 

database MySQL sebagai media penyimpanan Netbeant 7  dan Xampp. 
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3. Metode pengembangan sistem menggunakan motode Prototype. 

4. Penelitian dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul 

Ulum Bandar Lampung. 

 

1.6  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

Kepala Sekolah dan Keuangan mengenai hal yang bersangkutan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan akhir. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan pada sekolah yang 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta 

mempermudah dalam  penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 

4. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka, paper 

artikel, dan buku-buku sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan 

laporan ini dan ada hubungannya dengan data yang di perlukan terkait 

judul laporan ini. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh 

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang 

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I  Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.  

BAB III Analisis dan Perancangan  

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,   misalnya 

Gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah 

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan 

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem baru yang diusulkan. 
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BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, 

desain, hasil testing dan implementasinya. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis buat berdasarkan 

bab sebelumnya.  

Pustaka  

Lampira 

 


