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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dalam bidang komputer yang semakin pesat 

menuntut manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan serba cepat dan akurat. 

Berbagai sistem pengolahan data bermunculan untuk mempermudah dan 

mempercepat suatu pekerjaan. Sistem – sistem tersebut memiliki satu tujuan yang 

sama, yaitu untuk mempermudah pekerjaan User atau pengguna sistem.  

Selain itu, informasi juga merupakan kebutuhan penting dalam sebuah 

perusahaan, lembaga, dan instansi lainnya. Informasi dapat menambah 

pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, serta dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan. Informasi bisa diperoleh secara cepat dengan teknologi 

yang ada sekarang ini.  

Menurut Rika Puspita (2008), pada jurnal yang ditulis oleh Wulandari dan 

Nugroho (2012), teknologi 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.  
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Salah satu cara untuk menghasilkan informasi berbasis teknologi adalah 

sistem informasi yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan sistem informasi 

yang terkomputerisasi maka pengguna sistem bisa mendapatkan informasi yang 

akurat secara efektif dan efisien. Salah satu informasi yang penting dalam sebuah 

instansi adalah informasi tentang kepegawaian. Informasi yang termasuk dalam 

kepegawaian antara lain data karyawan secara rinci mulai dari pangkat, golongan, 

dalam sebuah perusahaan atau instansi adalah penggajian. 

Masalah penggajian merupakan masalah yang sangat sensitive, terjadi 

sedikit saja ketidakcocokan dapat menyebabkan suatu perusahaan atau instansi 

mengalami kerugian. Dengan adanya komputer dapat memudahkan petugas 

apabila ada perubahan data dan diharapkan lebih baik daripada menggunakan 

sistem konvensional. Semua hal yang berkaitan dengan masalah penggajian 

seperti pencarian, pengoreksian, penghapusan, dan pencetakan data dapat 

terselesaikan dengan cepat dan mudah (Andoko dan Iriani, 2012). 

Menurut Wulandari dan Nugroho (2012) sudah selayaknya suatu instansi 

menggunakan jasa komputer dalam hal penggajian. Karena penggajian merupakan 

hal yang sangat pokok, selain berhubungan langsung dengan hak-hak pegawai 

sistem penggajian harus dikerjakan secara efisien dan cepat. Untuk itu sistem 

penggajian lebih tepat dikerjakan menggunakan sistem komputerisasi. 

Terdapat 6 (enam) requirement yang dibutuhkan dalam perancangan sistem 

penggajian yang baru, yaitu (Desanti dkk, 2010) : 

1. Data Pegawai dapat ditambah dan dimutakhirkan. 

2. Petugas dapat memasukkan dan memutakhirkan data absensi pegawai 
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3. Terdapat beberapa status absensi yg dapat disimpan yaitu masuk, tidak 

masuk tanpa keterangan, dan ijin. 

4. Petugas dapat menambah dan memutakhirkan data penggajian pegawai. 

5. Sistem mampu menghitung rekapitulasi gaji pegawai per bulan secara 

otomatis. 

6. Petugas dapat mencetak laporan penggajian untuk masing-masing 

pegawai. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro 

merupakan sebuah instansi yang bergerak di bidang Jasa Pelayanan terhadap 

masyarakat. Pada tanggal 6 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Metro secara resmi menempati Gedung Kantor di 

Kotamadya Metro yang beralamat di jalan : Imam Bonjol no. 26 Metro.  

 Salah satu unsur yang paling penting dalam instansi ini adalah pegawai atau 

karyawan. Dalam penyimpanan data karyawan dan proses penggajiannya sudah 

menggunakan komputer yaitu dengan menggunakan Ms. Office Excel. Namun 

penggunaan Ms. Office Excel belum optimal, dikarenakan tidak jarang terjadi 

human error dan user juga harus memasukkan rumus-rumus dalam melakukan 

perhitungan gaji. Sistem penggajian yang lama masih memiliki kekurangan dalam 

hal laporan. Laporan – laporan yang dibutuhkan masih terbatas, selain itu di 

dalam aplikasi belum tercantum pemotongan pajak penghasilan yang dibebankan 

kepada karyawan dan sistem masih mengalami kekurangan dalam hal 

penyimpanan. Oleh sebab itu dirasa perlu mengembangkan sistem penggajian 

terkomputerisasi yang lebih baik. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari pengamatan tentang sistem informasi penggajian pegawai memiliki 

beberapa kendala. Kendala yang dialami adalah sulit dalam mendapatkan laporan 

secara rinci dan masih ada kekurangan dalam perhitungan gaji karyawan yaitu 

user harus memasukkan rumus pada Ms. Office Excel. Pada sistem yang lama, 

perhitungan gaji karyawan belum memiliki pemotongan terhadap keterlambatan 

(TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) serta rekap absensi yang tidak rinci. 

Pada rekap absensi, seharusnya sistem merekam data absensi pegawai sesuai 

dengan jam masuk dan jam keluar karyawan saat melakukan absensi. Dengan 

merekam absensi pegawai sesuai jam masuk dan keluar, maka  diperoleh 

potongan keterlambatan dan potongan untuk pulang lebih cepat. Oleh sebab itu, 

sistem yang baru  menerapkan penggajian pegawai dengan perhitungan gaji yang 

lebih rinci serta proses absensi yang lebih kompleks.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem 

penggajian pegawai berbasis data yang ada menjadi sistem penggajian baru yang 

lebih baik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem penggajian berbentuk sistem desktop. 
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2. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman  Visual 

Basic 6.0 dengan output berupa laporan menggunakan aplikasi Crystal 

Report. 

3. Database yang digunakan adalah MySQL. 

4. Pengembangan yang dilakukan adalah : 

a) Proses konversi data crystal report dari aplikasi absensi finger print 

menjadi data untuk perhitungan gaji secara terkomputerisasi. 

b) Pemotongan pajak pada gaji karyawan (berdasarkan pph pasal 21 

tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan) dan 

c) Pemotongan keterlambatan dan pulang lebih cepat dari jam kerja. 

d) Pembuatan laporan rekap absensi dan gaji yang lebih rinci; 

 

1.5 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Mengembangkan sistem untuk menghitung gaji pegawai Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro. 

b. Membantu mempermudah pekerjaan dalam perhitungan gaji pegawai dan 

pembuatan berbagai laporan yang berkaitan dengan penggajian. 

c. Menjadi alternatif bantuan dalam pencarian data pegawai. 
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1.6 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teoritis 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi bagi 

pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

b. Praktis  

Menghasilkan sistem yang dapat membantu dalam perhitungan gaji pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro. 

c. Akademis 

Memenuhi persyaratan dan kelengkapan tugas akhir sebagai salah satu 

syarat menyelesaikan S-1 Program Studi Ilmu Komputer Jurusan Ilmu 

Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung 

 

 


