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RIAU




Nama	  : SRI RAHAYU
No. Mhs  : 075610121
Jurusan  : Sistem Informasi
Jenjang  : Strata Satu (S1)

Telah diperiksa dan disetujui,
Dosen Pembimbing


L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T
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DI POLITEKNIK BENGKALIS 
RIAU

Dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi, dan dinyatakan di Forum untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta.



Yogyakarta,   Februari 2009


1.  L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T       1. 
2.  Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T  	2. 	
3.  Sri Redjeki, S.Si.,M.T                   3. 		              




Mengetahui
Ketua Jurusan Sistem Informasi




L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T
MOTTO


Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah
Dengan Seni Hidup Menjadi Indah
Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah

Hidup adalah rintangan yang harus dihadapi
Perjuangan yang harus dimenangkan
Rahasia yang harus digali, dan
Anugrah yang harus dipergunakan

Kelemahan kita yang terbesar adalah menyerah, 
Jalan yang paling pasti menuju sukses adalah mencoba sekali lagi




HALAMAN PERSEMBAHAN




Karya ini kupersembahkan untuk :


Keluargaku, bapak dan ibu yang selalu memberi doa, semangat dan motivasi untuk penyelesaian kuliahku. Kakak dan adikku, kak Riena, kak Yoeni dan dek Oeci makaci yah atas motivasi dan doa kalian. Akhirnya siyek jadi sarjana juga….

Surya Kamal Adly, as my Motivator. Yang selalu memberiku semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Copek ko disalosaikan skripsinyo. Semoga Juni bisa Wisuda ya bang..

Teman-teman seperjuanganku, Billy, Sony Mbak Eny, Rizka, Ika. Akhirnya perjuangan kita ngantri bimbingan selesai juga cuy. Buat Rika, Yuyun, Mas Nur, Wulan dan Suryo, rampungkan skripsi kalian tu, ingat umur bok...

Buat anak-anak kost (Eva, Tika, Vety, mbak Ami) makasih ye udah bantu bikin ributnya hehehe…
INTISARI

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini diberbagai bidang berkembang dengan pesat. Banyak bidang usaha yang memanfaatkan komputer sebagai media pengolahan data agar bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, sehingga bisa tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja.
Sistem penggajian pegawai sangat penting dalam pengembangan suatu instansi sehingga kedisiplinan, produktifitas dan kesejahteraan pegawai selalu diperhatikan. Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dari pengelolaan dan penggajian diperlukan suatu sistem terkomputerisasi supaya didapat suatu informasi yang cepat, tepat dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada sistem penggajian yang ditangani secara manual.
Dalam sistem pengolahan data gaji pegawai ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan MySql sebagai aplikasi basis data. Sistem pengolahan data gaji yang dibuat dapat digunakan untuk menentukan besarnya gaji pokok pegawai, besarnya tunjangan dan potongan, jumlah gaji bersih yang diterima setiap bulannya, serta besarnya gaji lembur jika pegawai ikut dalam kegiatan lembur.
Sistem informasi penggajian ini juga dapat membantu pegawai sub bagian Keuangan Politeknik Bengkalis untuk menghasilkan informasi penggajian yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Gaji Pegawai, Pengolahan Data, Politeknik, Sistem, Visual Basic 6.0.




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Sistem Pengolahan Data Gaji Pegawai Di Politeknik Bengkalis RIAU”.
Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T selaku ketua jurusan Sistem Informasi Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Kedua Orangtua yang telah memberikan doa serta dukungan baik berupa moril maupun materil, juga kepada kakak-kakak dan adikku, kak Rina, Kak Yuni, dan dek Uchi. Juga kepada bang Surya yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
Teman-temanku terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
	Pimpinan Politeknik Bengkalis bapak Ir. Muhammad Milchan, M.T, juga kepada Ibu Aida Suzana selaku Kasubag Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta banyak membantu dalam memberikan data-data.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
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