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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Desa Tolisetubono merupakan salah satu desa di negara Indonesia yang terletak 

di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.  

Pada waktu sekarang ini teknologi komunikasi dan informasi belum digunakan 

sepenuhnya untuk kelancaran sistem penggajian di tingkat perdesaan. Demikian halnya 

dengan di Desa Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut saat ini proses pencatatan dan 

perhitungan gaji aparat di Desa Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut masih 

menggunakan cara yang konvensional yaitu dengan berdasarkan daftar hadir aparat yang 

tercantum pada buku absensi. Buku absensi tersebut yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam perhitungan gaji yang akan diterima aparat desa.  

Sistem konvensional seperti ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih 

banyak sehingga menyebabkan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam 

mencari data-data penggajian pada bulan-bulan yang lalu. Masalah ini dapat 

menyebabkan keterlambatan penggajian serta keterlambatan pembuatan laporan 

penggajian. Hal ini menjadi acuan dibangunnya sistem informasi yang dapat membantu 

mengatasi masalah dalam pengolahan data dan memberikan informasi mengenai kegiatan 

penggajian aparat di Desa Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut tersebut. 
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1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah yang dapat diambil yaitu 

bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu mengatasi masalah dalam 

pengolahan data dan memberikan informasi mengenai kegiatan penggajian aparat di Desa 

Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut. 

1.3      Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah di dalam penelitian yaitu: 

a. Software yang digunakan adalah Database, HTML, PHP, MySQL dan 

Dreamweaver. 

b. Sistem Informasi tersebut hanya dapat digunakan di lingkungan kerja kantor Desa 

Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut. 

c. Sistem Informasi tersebut hanya dapat digunakan oleh aparat Desa Kabupaten 

Banggai Laut. 

1.4       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah membuat sebuah sistem informasi pengolahan data 

penggajian aparat  di Desa Tolisetubono Kabupaten Banggai Laut.  

1.5      Manfaat Penelitian 

a. Memberi kemudahan dalam proses pengolahan data penggajian yang berupa gaji 

pokok dan absensi. 

b. Memberikan informasi secara terbuka mengenai detail penggajian. 
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1.6       Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih  jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

laporan skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub dengan sistematika penyampaian 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini membandingkan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan teori-teori yang 

berkaitan dengan Sistem Informasi Akademik. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan mengenai pembuatan sistem dan kebutuhan system meliputi kebutuhan 

perangkat keras maupun kebutuhan perangkat lunak, pemodelan yang terdiri atas context 

diagram, rancangan table, relasi table dan antar muka sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembuatan sistem yang diusulkan dengan menggunakan context 

diagram, dan relasi table dari sistem yang diimplementasikan, serta pembahasan system 

secara detail seperti yang ada di bab sebelumnya, dijabarkan secara satu persatu. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi. 


