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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga banyak instansi pemerintah maupun swasta yang berusaha meningkatkan kualitas daya kerja agar bisa efisien dan efektif terutama dalam mendapatkan suatu informasi.
Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menampaki dunia pendidikan yang mungkin juga diperlukan diberbagai bidang. Untuk waktu yang singkat terkadang banyak hal yang ingin diketahui oleh manusia mengenai berbagai macam persoalan dan penyelesaiannya, dalam mengatasi hal yang demikian diperlukan suatu media informasi yang dapat mempercepat dalam penyelesaian suatu masalah. Media informasi yang dimaksud adalah media informasi yang bernama komputer.
	Komputer merupakan suatu alternatif dalam pengolahan data untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar bisa menghasilkan laporan yang diinginkan, terutama yang berkaitan erat dengan dunia usaha ataupun pendidikan. Dengan menggunakan sistem komputerisasi diharapkan tidak akan terjadinya kesalahan pendataan atau perolehan informasi. Selain itu juga dengan adanya sistem komputerisasi pengolahan data gaji pegawai ini akan memberikan kemudahan bagi kalangan tertentu dalam mengambil keputusan.
Pengolahan data gaji pegawai di Politeknik Bengkalis ini masih belum sepenuhnya menggunakan pendataan komputerisasi yang lengkap dari mulai pemasukan data sampai pada laporannya. Pengolahan data gaji di Politeknik Bengkalis ini masih menggunakan sistem pembukuan atau disamakan dari berkas yang telah dicatat secara manual yang kemudian ditampilkan atau dicetak melalui media komputer. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pembukuan data penggajian pegawai.

Rumusan Masalah
Di Politeknik Bengkalis, pengolahan data khususnya pengolahan data penggajian pegawai masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi kesulitan seperti dalam hal pencarian data dan pembuatan laporan. Hal ini mengakibatkan kurang tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja. Sehingga penulis merumuskan masalah yang akan dibahas di karya tulis ini adalah bagaimana membuat aplikasi pengolahan data gaji pegawai.

Ruang Lingkup
Dalam Sistem Pengolahan Data Gaji Pegawai Di Politeknik Bengkalis RIAU ini, ruang lingkup masalah yang akan diangkat adalah:
	Data yang diolah mengenai pengalokasian gaji pegawai, dimana besarnya gaji pokok seorang pegawai tergantung masa kerja dan tingkat pendidikannya. 
	Tunjangan yang diterima oleh pegawai berupa tunjangan Struktural, tunjangan Fungsional, Insentive, tunjangan Perumahan, tunjangan Istri/Suami, tunjangan Anak.
	Rincian potongan-potongan yaitu terdiri dari potongan Koperasi, potongan Perumahan, iuran Wajib, iuran PWPB (Dharma Wanita), potongan JHT(Jaminan Hari Tua), Zakat profesi, serta potongan Lain-lain.
	Gaji lembur yang diberikan jika pegawai ikut dalam kegiatan lembur. Yang dihitung perjam.
	Jumlah Gaji Bersih yang diterima yaitu total penjumlahan dari gaji pokok ditambah total tunjangan, yang kemudian dikurangi dengan total potongan.

Sistem pengolahan data gaji yang dibuat juga berlaku untuk pegawai kontrak.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Membangun suatu aplikasi sistem pengolahan data gaji. 
	Untuk meningkatkan pelayanan penggajian pegawai di Politeknik Bengkalis dengan menggunakan komputer sebagai media yang mengolah semua data gaji.
	Dapat membantu Politeknik Bengkalis khususnya bagian Penggajian dalam pengolahan atau perhitungan gaji pegawai.



	

