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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dalam teknologi informasi zaman sekarang, telah banyak 

instansi yang memakai pengolahan data secara komputerisasi dalam berbagai hal. 

Misalnya dalam mengelola absensi, pengarsipan, penggajian, penjualan, 

persediaan dan masih banyak lagi instansi atau perusahaan swasta yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi komputerisasi ini. Penggajian di dalam 

perusahaan merupakan yang sangat penting, karena dalam penerapan Sistem 

Informasi Manajemen hal ini sangat sensitif dan membutuhkan ketelitian, 

keakuratan dan konsentrasi yang sangat tinggi. 

Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) adalah 

salah satu Koperasi Syariah yang berada di daerah Bandarjaya Barat kencamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Merupakan salah satu Koperasi 

yang bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam Syari’ah yang ada di 

wilayah Lampung Tengah dan telah berjalan selama sudah  6 tahun dan telah 

memiliki izin yang berbadan Hukum dengan No.31.BH/X.2/XI/2011 dan masih 

tetap aktif dalam melayani kebutuhan anggotanya sampai dengan sekarang. 

Sistem Penggajian di Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil 

Muhammadiyah (BTM) terbilang masih sangat sederhana dan belum 

terkomputerisasi dengan baik, di sana masi menggunakan ms.excel, nota dan 

tulisan  tangan dan perhitungannya masi mengunakan kalklator biasa oleh karena 

itu  masih sering terjadi kekeliruan  dalam rincian merekap perhitungan, seperti 



2 
 

kasbon dan potongan lainnya dalam proses penggajian karyawan yang tidak 

sesuai  dengan target dan kinerja masing masing karyawan. 

Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah BTM Lampung 

Tengah membutuhkan sebuah Sistem informasi yang dapat membantu proses 

penggajian di dalam perusahaan tersebut sehingga kedepannya karyawan  yang 

ada di Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) 

Lampung Tengah dapat memperoleh printout gaji yang lebih terperinci dan telah 

terkomperisasi dengan baik, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul  “Sistem Informasi Penggajian di Koperasi Syari’ah 

Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM)”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penggajian pada Koperasi Baitul 

Tanwil Muhamadiyah (BTM). 

2. Bagaimana membangun sistem informasi penggajian pada Koperasi Baitul 

Tanwil Muhamadiyah (BTM). 
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1.3   Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi 

tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah : 

1. Pembahasan sistem mencakup data pegawai, cara perhitungan dan penyajian 

laporan penggajian karyawan di Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil 

Muhammadiyah (BTM). 

2. Sistem yang dibuat dapat mengolah data penggajian karyawan pada di 

Koperasi Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) 

3. Hanya membahas mengenai perhitungan penggajian karyawan dan tidak 

membahas aspek keseluruhan pada perusahaan 

1.4    Tujuan Penelitian 

1. Mempermudah sistem penggajian pada Koperasi Baitul Tanwil 

Muhamadiyah (BTM).  

2. Memudahkan manajer/pimpinan untuk memantau penggajian karyawan 

melalui web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan Koperasi Baitul Tanwil Muhamadiyah (BTM) dapat           

memperoleh sistem baru untuk membangun sistem pengolahan data 

penggajian. 

2. Meningkatkan kinerja sistem supaya lebih efektif dalam pengolahan data 

penggajian. 

3. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman belajar dalam pembangunan 

sistem baru. 
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1.6 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh informasi yang aktual dan untuk mempermudah dalam  

penulisan ini maka, penulis dapat menggunakan metode :  

1.6.1 Wawancara ( Interview )  

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung  

yang behubungan dengan judul tugas akhir studi ini dengan karyawan yang 

menangani tentang penggajian karyawan. Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh pemahaman atas apa yang belum  dimengerti saat melakukan metode 

observasi dan praktik.  

1.6.2 Pengamatan ( Observation )  

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke perusahaan dan  

melakukan pencatatan atas kejadian yang terjadi untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai gambaran keadaaan perusahaan yang sebenarnya.  

1.6.3 Dokumentasi ( Dokumentation )  

Metode ini dengan mengumpulkan dokumen-dokumen bukti pengeluaran  

atas penggajian karyawan  disetiap bulannya. seperti slip gaji  

karyawan dan laporan harian karyawan. 

  

1.6.4 Tinjauan Pustaka ( Library Research )  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data yang  

diperlukan melalui sumber-sumber pustaka, buku-buku referensi sebagai  bahan 

landasan teori tugas akhir studi.  
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1.7   Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini dibuat  

dalam bentuk laporan penulisan yang sistematis dengan urutan penulisan sebagai  

berikut :  

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan  

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan  data dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan  

masalah yang diteliti serta konsep dasar sistem, konsep dasar informasi,  

pengertian gaji, pengertian tenaga kerja metode pengembangan  sistem, bagan alir 

dokumen flowchart, UML, pengertian MySQL, pengertian sistem basis data dan 

bahasa  pemograman PHP.   

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran singkat sejarah Koperasi 

Syari’ah Bersinar Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Lampung Tengah, visi 

dan misi perusahaan, struktur organisasisi dan analisis permasalahan, 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 

system lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 
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BAB 1V  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi analisa dan  

perancangan sistem serta algoritma yang diimplementasikan. Selain itu,  pada bab 

ini juga dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahapan  analisis, desain 

dan hasil tentang implementasinya. Berupa Implementasi  Sistem yang dirancang 

oleh penulis dan Membahas tentang desain Sistem.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang telah didapat dari  

hasil pengamatan.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


