
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pelayanan administrasi sekolah sudah banyak berkembang sejalan

dengan teknologi masa kini, tetapi masih saja ada pelayanan administrasi

konvensional menggunakan cara manual. Contohnya penggajian guru pada

sekolah, salah satu pelayanan administrasi sekolah kepada guru yang harus

ditingkatkan dalam memberikan pelayanannya. Sekolah Menengah Pertama Al-

Azhar 3 (SMP) Bandarlampung merupakan salah satu sekolah swasta favorit yang

terletak di Perumnas Way Halim Bandarlampung.Dalam struktur organisasi

terdapat beberapa sub bagian yaitu: sub bagian kurikulum, sub bagian tata usaha,

sub bagian kesiswaan, sub bagian hubungan masyarakat, sub bagian Information

and Comunication Technologi (ICT).

Semua kegiatan dalam bentuk pelayanan administrasi data gaji guru di

SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung masih konvensional, seperti setiap transaksi

dicatat dalam sebuah media kertas yaitu pembukuan kemudian mengolahnya

menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan program yang sederhana

ternyata masih menyulitkan dalam pencarian datamaupun pembuatan laporan

penggajian.

Untuk menangani masalah tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi

perhitungan gaji yang semula konvensional menjadi terkomputerisasi untuk

mempermudah dalam pengolahn data gaji guru maupun pembuatan laporan

penggajianya dan mengurangi kesalahan serta kesulitan yang sebelumnya



terjadi.Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Aplikasi Penggajian Guru Pada SMP AL-Azhar 3

Bandarlampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat melakukan perhitungan gaji

secara otomatis?

2. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mempermudah mengelola gaji

dan laporan penggajian guru?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan dari yang dibuat ini adalah sebagai

berikut:

1. Objek penelitian hanya pada SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung.

2. Sistem hanya membahas mengenai perhitungan gaji yang mencakup segala

rincian pada slip gaji.

3. Sistem hanya dapat diakses oleh Staf bagian Tata UsahaSekolah yang

mengurusi masalah penggajian guru.

4. Penelitian dibatasi hanya pada penggajian guru, baik guru tetap yayasan

maupun guru tidak tetap yayasan dan bukan termasuk karyawan yayasan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :



1. Untuk membantu membuat slip gaji dan laporan penggajian guru secara

mudah dan cepat.

2. Untuk merancang sebuah aplikasi penggajian guru pada SMP Al – Azhar

3 Bandarlampung berbasis desktop.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

1. Menciptakan suatau rancangan program yang dapat diaplikasikan pada

SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung.

2. Sebagai bahan masukan bagi SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung dalam

mengolah data penggajian guru, sehingga dapat meningkatkan mutu dan

kualitas dalam pelayanan administrasi penggajian guru.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika laporan akhir ini diuraikan secara singkat mengenai bagian-

bagian dari laporan akhir ini yang penulis buat sesuai dengan judul laporan akhir.

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang penelitian terdahulu, dan teori

yang mendukung dalam penelitian.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian,

kerangka pengujian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan, perancangan

(rancangan proses bisnis, rancangan akses, dan rancangan antarmuka

pengguna).

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan penjelasan hasil pnelitian, pembahasan hasil penelitian, hasil

pengujian, implikasi penelitian (aspek change management, aspek

penelitian lanjutan), dan penjadwalan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini yang berisikan simpulan dan saran penulis pada aplikasi

penggajian guru pada SMP Al – Azhar 3 Bandarlampung.
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