




























BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada  masa  sekarang  ini  untuk  menghadapi  persaingan  global,  LPP  TVRI

Sumatera  Selatan membutuhkan  peranan  komputer  dalam  mengambil  sebuah

keputusan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada  berdasarkan  pada  informasi

yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu diperlukan suatu teknologi informasi

yang cukup baik serta dapat dipertanggung jawabkan dalam upaya menghimpun

semua informasi yang dibutuhkan oleh  LPP TVRI Sumatera Selatan terkait demi

kemajuan  lembaga  tersebut. Sehingga informasi merupakan salah satu kebutuhan

didalam suatu instansi pemerintahan, yang berada diluar sistem informasi dianggap

sangat  penting  karena  dengan  adanya  informasi  dapat  menambah  pengetahuan,

mengurangi  ketidakpastian  dan  resiko  kegagalan  serta  dapat  membantu  para

pemimpin  untuk  mengambil  suatu  kesimpulan  dan  keputusan  yang  efektif  dan

efisien.
Dalam melaksanakan kegiatan operasi LPP TVRI Sumatera Selatan merancang

manajemen yang baik dengan ditunjang oleh pegawai yang berkualitas agar dapat

bekerja secara efisien. Hal penting yang harus diperhatikan oleh  lembaga terkait

adalah  faktor  manusia,  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  instansi  merupakan

faktor dominan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai imbalan kepada sumber daya

tersebut,  LPP TVRI Sumatera  Selatan menjanjikan  suatu  kontrak  prestasi  yang

berupa gaji.  Untuk mengatasi kekeliruan akibat ketidaktelitian dan tidak tepatnya

pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tindakan kerja yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku. 
Demikian juga mengenai ketentuan ketentuan untuk kesejahteraan sosial para

pegawai  honorer  harus  ditetapkan kebijakan maupun sistem dan prosedur  yang

didukung dengan formulir atau catatan yang sesuai dengan peraturan.  LPP TVRI



sebagai Lembaga Penyiaran Milik  Negara dengan kata  lain Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) pembiayaan operasional usahanya menggunakan dana APBN.

Salah satu yang penting dari suatu permasalahan pada  LPP TVRI Sumatera

Selatan adalah  tentang  sistem  penggajian  pegawai  honorer.  Untuk  sistem

penggajian pegawai honorer pada dinas tenaga kerja masih menggunakan sistem

yang  manual  untuk  proses  perhitungan  gaji  pegawai  honorer  yang dimasukkan

secara  manual  oleh  bagian  kepegawaian  kemudian  dilaporkan  kepada  bagian

keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya gaji yang akan

diperoleh  pegawai  tersebut  tidak  diperhatikan  secara  seksama,  sehingga  dapat

terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji pegawai honorer. Keunggulan dari sistem

informasi  penggajian  adalah  sebagai  bentuk kepatuhan terhadap peraturan  yang

diterapkan dipemerintahan, Sebagai upah atau imbalan yang sesuai dengan kinerja

serta prestasi kerja pegawai.

Untuk meminimalkan kesalahan yang akan terjadi dibutuhkan secara sistem

penggajian yang berbasis  komputerisasi  dimana sistem tersebut  dapat mengolah

semua kegiatan penggajian pegawai honorer pada  LPP TVRI Sumatera Selatan.

Sehingga  dapat  meringankan  kerja  bagian  kepegawaian  dan  keuangan  dalam

penyampaian informasi  yang cepat,tepat dan akurat,  sehingga setiap pegawai  di

dinas ini bisa mendapatkan informasi secara akurat.
Oleh  karena  itu, penulis  memilih judul  “Aplikasi  Penggajian Karyawan

Honorer  pada  Lembaga  Penyiaran  Publik  Televisi  Republik  Indonesia

Sumatera Selatan”.
1.2 Tujuan dan Manfaat

      1.2.1    Tujuan

Penyusunan tugas akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Memahami dan menganalisis  sistem penggajian karyawan yang masih manual

serta  membuat  Aplikasi  Penggajian  Karyawan  Honorer  pada  Lembaga  Penyiaran



Publik  TVRI Sumatera  Selatan,  sebagai  upaya untuk mempermudah dalam proses

pengolahan data  dan pembuatan laporan.

1.2.2 Manfaat

Diharapkan dari hasil penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat  proses penggajian yang diperlukan dengan proses  yang lebih

cepat, mudah dan akurat.
2. Meningkatkan sistem penyimpanan dan keamanan dalam proses pengolahan

data gaji Karyawan.
3. Mengurangi tingkat kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual yang

sudah ada.
4. Mempermudah cetak slip gaji Karyawan.

1.3 Batasan Masalah
Agar  lebih  terarah  dan  terfokus  serta  tidak  menyimpang  dari  permasalahan

pokok, maka dibatasi permasalahannya sebagai berikut :
1. Pengolahan  data  karyawan  honorer  pada  Lembaga  Penyiaran  Publik  TVRI

Sumatera Selatan.
2. Keluaran  yang  dihasilkan  dari  aplikasi  berupa  laporan  data  karyawan,  data

jabatan, data absensi, data pinjaman, data gaji.
3. Program yang akan digunakan adalah  MySQL dengan PHP dan Notepad ++

1.4 Metode Penelitian

   1.4.1    Metode Pengumpulan Data

Metode yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data  primer adalah kumpulan data didapat secara langsung dari objek yang

akan dijadikan laporan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan



Mengumpulkan  data  dari  buku-buku  sebagai  referensi  dan   serta  hasil

penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori

mengenai masalah yang akan di teliti penulis.

2. Wawancara/Interview

Mengadakan  wawancara  dengan  pegawai  atau  staff,  khususnya  pegawai

administrasi  atau bendahara Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Selatan, alur

dari metode ini adalah penulis menemui bendahara yang bersangkutan yang kali ini

selaku pengelola keuangan untuk diwawancarai secara langsung dan ditanyai secara

lisan. 

3. Dokumentasi

Penulis  melakukan  pengumpulan  data  atau  informasi  terhadap  dokumen-

dokumen  yang  sudah  melalui  proses  pencatatan  secara  cermat  dan  sistematis  di

bagian Admin.  Pihak perusahaan akan memberikan data-data  dan file  kepustakaan

mengenai penggajian perusahaan yang penulis butuhkan untuk selanjutnya dikelola

dan dikembangkan pada sistem yang akan dibuat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah

dipublikasikan.  Penulis  mempelajari  dan  mengumpulkan  berbagai  macam literatur

pengolahan data gaji  untuk mengurangi dari permasalahan pengolahan data Lembaga

Penyiaran Publik TVRI Sumatera Selatan.

1.4.2 Metode Pengembangan Sistem

Proses dari pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall yaitu :

1.  Analisis



Tahapan  ini  akan  menghasilkan  dokumen  user  requirement atau  bisa

dikatakan  sebagai  data  yang  berhubungan  dengan  keinginan  user dalam

pembuatan  sistem.  Dokumen inilah  yang  akan  menjadi  acuan  sistem analis

untuk  menterjemahkan  ke  dalam  bahasa  pemrogramman  Honorer  pada

Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Selatan.

2. Perancangan

Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan

perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus

pada :  struktur data,  arsitektur perangkat lunak, representasi  antarmuka, dan detail

algoritma prosedural.

3. Implementasi dan pengujian

Implementasi merupakan penerjemahan rancangan menjadi bahasa yang bisa

dikenali  oleh  komputer.  Dilakukan  oleh  programmer yang  akan  menterjemahkan

transaksi  yang  diminta  oleh  user. Tahapan  inilah  yang  merupakan  tahapan  secara

nyata dalam mengerjakan suatu sistem.

4. Penerapan

Proses yang menyatakan bahwasanya sistem telah siap digunakan dan akan

digunakan oleh si pengguna software.

5. Pemeliharaan

Seiring  berjalannya  waktu,  software yang  telah  dibangun  dan  diterapkan

kepada user pasti akan mengalami perubahan. Perubahan terjadi bisa karena

adanya kesalahan karena software harus menyesuaikan dengan lingkungan.

1.5 Alat dan Bahan yang akan digunakan 

a.  Hardware :



Laptop Acer dengan spesifikasi sebagai berikut:

 Processor : Intel Core i3 5005
 Printer Canon IP2770
 Flashdisk (USB)

b.  Software  :

 SO Windows 7.01
 Sublime Text
 MySQL, PHP
 Dreamweaver CS5
 Microsoft Office Visio 2007
 Google Chrome/Mozila Firefox
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