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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Yayasan Nasioanal Mojokerto adalah sebuah yayasan yang bergerak 

dibidang pendidikan. SMK Nasional Mojokerto adalah sebuah unit pendidikan 

menengah atas yang merupakan anak cabang dari yayasan Nasional Mojokerto. 

Penggajian merupakan salah satu kegiatan penting yang menjasi 

tanggungjawab dari pihak tata usaha dan bendahara. Tentunya absensi, golongan, 

masa kerja, dan penilaian menjadi komponen penting dalam kegiatan penggajian 

ini. Maka dari itu, SMK Nasional Mojokerto membutuhkan suatu sistem 

informasi yang dapat melakukan pengeloloaan data-data tersebut agar data data 

yang didapat dapat di olah menjadi informasi yang akurat, cepat, efektif, efisien, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada SMK Nasional Mojokerto proses penggajian dilakukan secara 

manual dari mulai rekap absensi, sampai perhitungan gaji bersih. Proses 

perhitungan gaji tidak memiliki keterangan tentang siapa karyawan yang 

bertanggung jawab atas tiap perhitungan gaji karyawan yang bersangkutan. 

Akibatnya sering terjadi protes yang dilakukan oleh karyawan yang merasa tidak 

mendapatkan gaji yang layak. Dan pihak instansi tidak dapat megidentifikasi 

karyawan yang melakukan penggajian yang bermasalah tersebut.  

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu 

mengatasi masalah tersebut secara akurat, cepat, efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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1.2     Perumusan Masalah 

Dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik 

perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Bagaiamana merancang bangun sistem informasi secara akurat, cepat, efektif, 

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan? 

b. Bagaimana merancang bangun sistem informasi penggajian berdasarkan 

absensi, golongan, masa kerja, dan penilaian karyawan? 

c. Bagaimana merancang bangun sistem informasi penggajian yang 

menghasilakan laporan penggajian, laporan absensi, laporan penilaian, dan slip 

gaji karyawan pada SMK Nasioanal Mojokerto? 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar sistem informasi ini terfokus dalam hal-hal yang menjadi pokok 

permasalahan, maka di buat batasan-batasan sebagai berikut : 

a. Sistem yang di buat  membantu dalam proses perhitungan gaji beri guru tetap, 

guru honorer, dan non-guru. 

b. Sistem yang dibuat menghitung penggajian berdasarkan absensi, golongan, 

masa kerja, dan penilaian karyawan. 

c. Sistem yang dibuat digunakan oleh bagian tata usaha pada SMK Nasional 

Mojokerto. 

d. Pada proses Input di sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan input 

melalui keyboard. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan batasan masalah di atas didapat tujuan dari Proyek Sistem 

Informasi sebagai berikut : 

a. Merancang bangun sistem informasi penggajian karyawan. 

b. Merancang bangun sistem yang mampu menghitung gaji bersih karyawan 

berdasarkan absensi, golongan, masa kerja, dan penilaian. 

c. Merancang bangun sistem yang mampu menghasilkan laporan penggajian, 

laporan absensi, laporan penilaian, laporan penggunaan program dan slip gaji 

karyawan. 

 

 

1.5 Manfaat 

Beberapa hal yang dapat diperoleh dari kegiatan Proyek Sistem Informasi 

di SMK Nasional Mojokerto antara lain : 

a. Bagi Instansi 

1. Memberikan, kemudahan, dan peningkatan mutu dalam hal penggajian 

karyawan. 

2. Meningkatkan nama baik instansi di mata masyarakat dikarenakan 

proses penggajian yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Bagi Penulis 

1. Penulis dapat mengenal dunia kerja secara dalam dan lebih luas secara 

langsung. 

2. Penulis dapat berlatih bagaimana softskill yang baik yang seharusnya 

digunakan untuk bersosialisasi di dalam dunia kerja. 
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3. Membantu penulis dalam hal meningkatkan skill sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

1. Dapat di gunakan sebagai evaluasi atas kurikulum yang berlaku 

2. Dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk memenuhi kompetensi yang 

di butuhkan di lapangan kerja. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Struktur penulisan laporan proyek sistem informasi digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan per bab, dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan maslah yang menjelaskan batasan-batasan agar 

perancangan sistem ini terfokus pada maslah yang ada, tujuan dan 

manfaat dari sistem informasi ini. 

 

BAB II  HASIL SURVEY 

Membahas tentang identitas dari instansi mengenenai sejarah 

berdirinya SMK Nasional Mojokerto, struktur organisasi, deskripsi 

tugas, analisis sistem yang sedang berjalan dan dokumen 

input/output. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori yang berkaitan dengan penyelesaian 

sistem informasi ini, penjelasan tentang sistem, sitem informasi, 

informasi, gaji, absensi, analisis dan perancangan sistem. 

 

BAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Membahas tentang penjelasan dari model sistem yang digunakan 

dan menjelaskan bagaimana maslah diidentifikasi dan bagaimana 

sistem tersebut dibuat. Kemudian disertakan pula gambaran sistem 

yang meliputi Doc flows, System flow, Context Diagram, Hirarchy 

Input Proses Output, Data Flow Diagram, Entity Relationship 

Diagram, Conceptual Data Model, Physical Data Model serta 

struktur file. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang sistem yang digunakan untuk sistem informasi 

ini meliputi software dan hardware. Kemudian dijelaskan pula 

tentang cara penggunaan dan user intrface dari sistem informasi 

ini. 

 

BAB VI PENUTUP  

Membahas tentang kesimpulan sistem informasi serta saran yang 

diharapkan dapat membantu pengambangan sistem informasi ini.  




