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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia informasi saat ini sudah merambah berbagai bidang, diaantaranya adalah instansi pemerintah sehingga banyak instansi pemerintah yang meningkatkan kinerjanya, antara lain dengan memanfaatkan informasi komputer. Dengan kata lain pada instansi pemerintah, data dan sistem informasi merupakan dua hal yang sangat berperan bagi perkembangan instansi tersebut.
Informasi yang dihasilkan sangat bergantung pada data sebagai masukan dan piranti pengolah data yang memproses informasi tersebut. piranti pengolah data tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software). Piranti keras berupa komputer dan piranti lunak berupa software atau aplikasi. Jika telah diterapkan oleh suatu instansi pemerintah dapat mendukung kesuksesan instansi tersebut didalam mencapai tujuannya. 
Sistem akuntansi penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai jenjang sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing pegawai. Pada sistem akuntansi penggajian ini melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntasi.
Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan pegawai, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai serta perhitungan gaji pegawai. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji serta berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenga kerja dan pengawasan biaya tenaga kerja.
Peran akuntansi dalam sistem penggajian ini adalah bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji (meliputi pembayaran gaji dan upah bruto setiap pegawai dikurangi potongan-potongan yang meliputi potongan Pph, utang pegawai dan lain sebagainya).
Sebagai suatu instansi pemerintah, BKKBN Kab. Kupang mempunyai banyak pegawai sehingga menjadi tidak efektif apabila pengolahan data yang erat kaitannya dengan kepegawaian masih dikerjakan secara manual. Untuk itu dibutuhkan sistem komputerisasi kepegawaian khususnya dalam masalah penggajian yang mampu mengolah data gaji pegawai.
Maksud
Maksud pembuatan karya tulis ini adalah untuk membuat suatu sistem informasi yang terkomputerisasi untuk menyelesaikan masalah informasi di bidang akuntansi, khususnya sistem informasi penggajian pegawai tetap bagi BKKBN Kab. Kupang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.



Tujuan
Karya tulis ini di buat untuk menciptakan suatu sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi dengan tujuan untuk memudahkan penyajian informasi tentang penggajian pegawai tetap pada BKKBN Kab. Kupang bagi pihak instansi dan pihak pemakai lain yang menggunakan sistem ini.

Batasan Masalah
Sistem komputerisasi penggajian pada BKKBN Kab. Kupang mencakup masalah yang cukup kompleks, oleh karena itu ditentukan batasan masalah yaitu hanya berkaitan dengan penggajian pegawai tetap per individu khususnya penggajian yang dibatasi pada pembahasan cara mengolah data gaji pegawai (input adalah sebagai proses pemasukan data, edit adalah sebagai proses mengolah data, simpan adalah proses menyimpan data, delete adalah sebagai proses menghapus data) dan pembuatan laporan penggajian. Data yang akan diolah dalam sistem komputerisasi penggajian ini meliputi data golongan, jabatan, gaji pokok, dan data pribadi pegawai.  







Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam naskah laporan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 
	Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Maksud, Tujuan, Batasan masalah serta Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
	Bab ini menerangkan tentang definisi dari sistem, sistem perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, struktur dari basis data, relasi antar tabel beserta dengan penjelasannya, diagram alir sistem beserta dengan penjelasannya, serta perancangan masukan dan keluaran dari sistem.
BAB III IMPLEMENTASI
Bab ini menjelaskan tentang cara menggunakan program penggajian pegawai tetap pada BKKBN Kab. Kupang, output dari program serta manfaat dari ouput program tersebut. 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan karya tulis ini yaitu tentang sistem penggajian pegawai tetap di BKKBN Kab. Kupang.
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