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I. Latar Belakang 

Komputer masih memegang peranan penting sebagai alat untuk mengolah data 

secara elektronis. Disamping iu komputer juga dapat membantu pekerjaan 

manusia khususnya dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat 

secara cepat dan akurat pada pihak-pihak yang membutuhkannya.   

Untuk kemajuan di bidang tekhnologi informasi, hampir setiap badan usaha 

menerapkan sistem informasi yang lebih maju dan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Salah satu pilihan yang paling tepat adalah sistem yang berbasis 

komputer, sistem informasi berbasis komputer dirancang untuk mendukung 

operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan suatu organisasi. Sistem 

informasi berbasis komputer sangat membantu di dalam pelaksanaan setiap 

manajemen perusahaan, karena setiap kegiatan yang dilakukan dapat terselesaikan 

dengan cepat, akurat, dan efisien. Ini membuat waktu yang digunakan dalam 

bekerja lebih singkat. 

Keunggulan sistem informasi berbasis komputer atau yang disebut dengan 

komputerisasi dalam pengolahan data membuat seluruh organisasi ataupun 

perusahaan menggunakannya. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dapat 

membantu kelancaran kegiatan manajemen. Salah satunya adalah Dinas 

Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur yang menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer yang berfungsi sebagai penunjang kinerja pegawai dalam pengolahan 

data transaksi pada tingkat operasional dan penekanaan pada tingkat pengendalian 

manajemen.  
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Dari beberapa sistem informasi yang ada di Dinas Perhubungan dan LLAJ 

Jawa Timur  yang menarik untuk dibahas adalah sistem informasi penggajian. 

Karena jumlah pegawai tidak bisa hanya mengandalkan cara tradisonal yang 

dikerjakan secara manual dalam menghitung gaji tiap pegawai dan pembuatan 

laporan keuangan. Hal ini akan berdampak pada kegiatan manajemen perusahaan 

yang menjadi tidak efektif dan efisien untuk menunjang proses pengolahan data. 

Untuk dapat melakukan proses pengolahan data yang efektif dan efisien dan dapat 

disajikan secara akurat dan cepat maka Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur 

menggunakan sistem berbasis komputer yang dinamakan SAP (System 

Application and Products in Data Processing) 

Dengan latar belakang di atas, maka ditulis Tugas Akhir dengan judul “Sistem 

Informasi Penggajian Pegawai Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur”. 

 

II. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sistem yang digunakan dinas perhubungan dan LLAJ Jawa timur 

untuk menggaji pegawai 

2. Mengetahui Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan sistem penggajian 

menggunakan SAP di dinas perhubungan dan LLAJ Jawa timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam 

memahami ilmu sistem informasi yang digunakan di dinas perhubungan dan 

LLAJ Jawa timur. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang dipertimbangkan 

sebagai faktor-faktor yang bisa mengurangi ataupun meminimalkan kendala 

penghambat yang terjadi dalam penggunaan SAP 

III. Metode Pengamatan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas dengan pengamatan langsung 

mengenai sistem yang digunakan langsung di dalam dinas perhubungan dan LLAJ 

jawa timur untuk melakukan penggajian pegawai. 

 

IV. Subyek Pengamatan 

Subyek penulisan tugas akhir adalah sistem penggajian dan prosesnya yang 

terjadi di dinas perhubungan dan LLAJ jawa timur. 

 

V. Ringkasan Pembahasan 

 

Ringkasan pembahasan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Pegawai 

No Kelompok Pegawai 

Triwulan I Tahun 2013 

Pegawai Negeri Sipil Non Pegawai Negeri Sipil 



4 
 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pengembangan 

Transportasi 

Bidang LLAJ 

Angkutan jalan 

Pengendalian Ops 

Per-KA dan LLASDP 

Perhubungan Laut 

Perhubungan Udara 

Unit Pelaksana Teknis 

49 

 

57 

81 

77 

104 

43 

25 

112 

4 

 

6 

15 

20 

23 

17 

8 

22 

Tabel diatas merupakan jumlah pegawai yang ada di dinas perhubungan dan 

LLAJ jawa timur mencapai kurang lebih 500 orang. Sistem penggajian dimulai 

dari seluruh pegawai melakukan absensi setiap pagi dan sore melalui finger print 

untuk dicatat oleh sekretaris administrasi yang akan diserahkan kepada kepala 

bagian kebendaharaan yang akan menyerahkan data absensi untuk diinput 

kedalam SAP (System Application and Products in Data Processing) kepada 

bendahara keuangan sub bagian penggajian pegawai. SAP (System Application 

and Products in Data Processing) di dinas perhubungan dan LLAJ Jawa timur 

hanya bisa digunakan oleh tiga orang yang telah diberi pin dalam menginput gaji. 

Setelah semua data di input dan melakukan perhitungan gaji maka akan diteruskan 

kepada sekretaris daerah untuk dicairkan langsung di bank jatim. Sehingga setiap 

bulan pegawai hanya tinggal mengambil gajinya di bank jatim terdekat tetapi 

masih bisa untuk meminta rincian gaji jika meminta dibagian bendahara keuangan 

sub bagian penggajian dengan menyebut NIP (Nomor Induk Pegawai) 
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VI. Kesimpulan dan Saran 

Adapun kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengamatan langsung penggunaan SAP (System Application and 

Products in Data Processing) ini sangat membantu karena mempermudah 

dengan hasil akurat dan tepat. 

2. Masih terjadi beberapa kendala yang terjadi dalam input gaji seperti server 

down, lost conection¸dan apabila salah satu dari tiga pegawai yang bisa 

menggunakan SAP ditugaskan luar kota ataupun tidak masuk 

 

Adapun saran sebagai masukan bagi pihak perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan dan pemberian materi kepada pegawai bagian 

bendahara untuk mengetahui penggunaan sistem SAP sehingga tidak terjadi 

penghambatan apabila pegawai dipindah tugaskan ataupun tidak masuk 

2. Perbaikan pada sistem kelayakan teknis seperti menganalisa keperluan 

perangkat keras sebagai pendukung kelancaran SAP didalam memproses data  

dan operasional yaitu menganalisa SDM yang dimiliki pegawai didalam 

menjalankan aplikasi SAP. 

3. Untuk Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur perlu adanya kelayakan 

teknis seperti menganalisa keperluan perangkat keras sebagai pendukung 

kelancaran SAP didalam memproses data  dan operasional yaitu menganalisa 

SDM yang dimiliki pegawai didalam menjalankan aplikasi SAP. Demikian 

saran yang dapat saya berikan, semoga dapat dijadikan masukan didalam 

mendukung aplikasi SAP dapat berjalan dengan baik dan lancar di Dinas 

Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur. 
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