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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi perkembangan dunia Tekhnologi Informasi 

saat ini banyak memberikan kemajuan bagi dunia pendidikan, 

kesehatan, industri, pembangunan maupun teknologi diantaranya 

adalah dalam hal penyampaian informasi dari satu tempat ketempat 

yang lainnya dengan cepat. Dengan penyajian informasi yang baik 

maka dapat memicu berkembangnya sebuah perusahaan atau 

instansi. 

Banyak masalah yang dihadapi dalam penyajian informasi 

terutama masalah data yang merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam sebuah perusahaan atau instansi, karena turut 

menentukan kelancaran kinerja dan juga sebagai tolak ukur dalam hal 

penggambilan keputusan oleh pihak manajemen suatu instansi. Selain 

kecepatan dan keakuratan data, perusahaan juga menginginkan suatu 

efisien waktu dimana suatu data dapat diakses oleh banyak pengguna 

dalam satu waktu sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tanpa harus 

menunggu pekerjaan lainnya selesai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

database yang dapat menampung dan melindungi data tersebut, agar 

aman sehingga dapat digunakan saat dibutuhkan. 
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Dengan sistem pelayanan yang sudah ada sekarang sebetulnya 

itu sudah cukup memenuhi prosedur dalam proses penggajian pegawai 

Rumah Sakit saat ini, akan tetapi ada baiknya bila sistem tersebut 

didukung dengan adanya sistem informasi manajemen (SIM) yang 

baik, sehingga mampu memberikan berbagai informasi yang 

berkenaan dengan pegawai maupun pelayanan – pelayanan lain 

dengan cepat dan akurat. 

Terkait dengan hal – hal diatas penulis tertarik untuk membuat 

suatu perancangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai Rumah Sakit 

Umum Daerah Tasikmalaya dengan mempertimbangkan sistem 

manajemen didalamnya, agar memudahkan bagi pihak manajemen 

rumah sakit pada saat melakukan proses penggajian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang mendasari penulisan ini yaitu bagaimana 

merancang dan membangun suatu sistem penggajian dan sistem 

manajemen agar dalam proses penggajian dapat dilakukan dengan 

cepat, tepat dan akurat. Sehingga dapat memperkecil kesalahan–

kesalahan dalam proses pembayaran gaji dan pengarsipan data 

pegawai dengan baik. 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk memperoleh suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan, maka lingkup permasalahan yang dibahas yaitu 

meliputi : 
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1. Data yang diolah mengenai pengalokasian gaji pegawai, dimana 

besarnya gaji pokok seorang pegawai tergantung golongan, tingkat 

pendidikan dan masa kerjanya. 

2. Tunjangan yang diterima oleh pegawai berupa tunjangan 

struktural, tunjangan fungsional, tunjangan suami/istri, tunjangan 

anak. 

3. Rincian potongan-potongan yaitu terdiri dari potongan koperasi, 

potongan perumahan, iuran wajib, potongan askes, potongan 

JHT(Jaminan Hari Tua), dan Pph. 

4. Gaji lembur yang diberikan jika pegawai ikut dalam kegiatan 

lembur yang di hitung perjam. 

5. Rekapitulasi gaji pegawai PNS, pegawai Non-PNS dan pegawai 

tamu setiap bulan dan tahun. 

6. Jumlah gaji bersih yang di terima yang di terima yaitu total 

penjumlahan dari gaji pokok di tambah total tunjangan yang 

kemudian di kurangi dengan total potongan. 

7. Tidak membahas mengenai cuti pegawai rumah sakit 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu aplikasi sistem 

penggajian pegawai RSUD Tasikmalaya untuk meningkatkan 

pelayanan penggajian pegawai dengan menggunakan komputer 

sebagai media yang mengolah semua data gaji. 


