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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah banyak memberi
perubahan dan kemajuan pada perkembangan zaman, istilah Teknologi Informasi saat ini atau IT
yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang perkembangan teknologi computer.
Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan dalam menyampaikan dan mengolah
informasi , terbukti dengan pemamfaatan teknologi yang makin luas yang dapat mengoptimalkan
suatu pekerjaan sehingga memberikan hasil yang lebih baikDengan melihat perkembangan
Informasi yang begitu pesat maka Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo sebagai fasilitator dalam
menjalankan tugas dan fungsi Pimpinnan dan Anggota juga tidak ingin ketinggalan dalam
pengembangan sistem informasi khususnya dalam pemberian Gaji kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota PalopoBahasa pemrograman yang dipakai adalah Bahasa Pemrograman Visual Basic
6.0 yang merupakan aplikasi berbasis widows. Visual Basic merupakan perangkat lunak yang
dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang handal untuk
membuat perangkat lunak dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang sistem informasi.
Kata kunci : Perancangan sistem informasi, Visual basic 6.0
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam pengelolaan pengarsipan
suatu organisasi baik organisasi bisnis
maupun organisasi Pemerintahan terdapat
istilah bahwa “organisasi kaya akan data,
tetapi miskin akan informasi” atau
“businesses have been rich in data and poor
in information”. Dengan perancangan dan
mengembangan suatu Sistem Informasi yang
bukan hanya sebagai suatu arsip atau fasilitas
penyimpanan data. Namun dirancang dengan
cerdas untuk berisi informasi dan data yang
penting untuk mendukung memecahkan
masalah secara aktip.
Sistem
informasi
Telah
dikembangkan untuk mempertemukan suatu
pertumbuhan permintaan bagi Informasi dan
Analisa yang bisa dijumpai dalam suatu
sistem operasional (program aplikasi). Sistem
operasional (program aplikasi) mampu
memberikan informasi yang akuratsehingga
menghemat penggunaan waktu dan biaya,
selain itu Pengembangan laporan sistem
operasional
(program aplikasi)
tidak
memerlukan program komputer spesifik yang
mahal dan berresolusi tinggi.
Dengan
melihat
perkembangan
Informasi yang begitu pesat maka Kantor

Sekretariat DPRD Kota Palopo sebagai
fasilitator dalam menjalankan tugas dan
fungsi Pimpinnan dan Anggota juga tidak
ingin ketinggalan dalam pengembangan
sistem informasi khususnya dalam pemberian
Gaji kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Palopo.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang
sudah diuraikan diatas maka pokok
permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Dalam proses mekanisme penggajian
Pimpinan dan Anggota DPRD kota
Palopo masih mengunakan system
manualisasi sehingga mengakibatkan
keterlambatan dalam setiap proses
penggajian setiap bulannya.
2. Apakah dengan adanya desain system
yang kami buat ini nantinya dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapi
oleh pihak Sekretariat DPRD kota
Palopo, khususnya masalah penggajian
3. Bagaimanakah
prosedur
untuk
mendapatkan informasi yang cepat,
tepat dan akurat sesuai dengan yang di
inginkan.
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1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mempelajari tentang Sistem
Informasi dan penerapannya pada dunia
kerja, sehingga dapat dijadikan sebagai
bahan Informasi yang dapat bermanfaat dan
menjadikan sistem informasi yang lebih
mudah, cepat dan dapat meringankan beban
kerja pihak Sekretariat DPRD Kota Palopo
dan menjadi informasi yang mendasar dalam
proses pengambilan keputusan pihak DPRD
Kota Palopo.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang akan
dilakukan adalah:
a) Mempermudah
dalam
pekerjaan
penyediaan
informasi
khususnya
penggajian Pimpinan dan Anggota
DPRD untuk pihak Sekretriat DPRD
Kota Palopo.
b) Mempercepat penyediaan informasi
untuk pihak Sekretariat DPRD kota
Palopo, khususnya menyangkut masalah
Penggajian Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Palopo.
c) Memberikan Informasi yang akurat,
,tepat sesuai dengan informasi yang
diharapkan
1.5 Batasan Masalah
Dalam perancangan system informasi
ini, untuk menghindari kemungkinan yang
menyimpang dari pokok permasalahan dan
ruang lingkup terbatas pada pelaksanaan
maka penulis membatasi masalah yaitu
sebatas jumlah gaji yang diperoleh Pimpinan
dan Anggota DPRD kota Palopo setiap
bulannya.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian data
Menurut Fred McFadden, dkk (Adi
Nugroho,ST.,MMSI, 2004): Data adalah
fakta tentang sesuatu di dunia nyata yang
dapat direkam dan disimpan pada media
komputer. Definisi di atas perlu diperluas
untuk mencerminkan realitas yang ada saat
ini. Basis data saat ini digunakan untuk
menyimpan objek-objek seperti: dokumen,
citra fotografi, suara, serta vedio, alih-alih
hanya teks serta angka pada aplikasi basis
data terdahulu. Dengan demikian, pengertian
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‘data’ dapat diperluas menjadi: fakta, teks,
grafik, suara, serta vedio yang bermanfaat di
lingkup pengguna.
Menurut Abdul Kadir (2000):Data
adalah fakta mengenai objek, orang dan lainlain. Data dinyatakan dengan nilai (angka,
deretan karakter, atau simbol). Sedangkan
menurut Bambang Hariyanto (2004):Data
adalah rekaman mengenai fenomena/fakta
yang ada atau terjadi.
2.2 Pengertian Informasi
Menurut Adi Nugroho, ST., MMSI
(2004): Informasi adalah data yang telah
diolah sedemikian rupa sehingga memiliki
makna tertentu bagi pengguna. Menurut
Abdul Kadir (2000): Informasi adalah hasil
analisis dan sintesis terhadap data. Dengan
kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai
data yang telah diorganisasikan ke dalam
bentuk yang sesuai dengan kebutuhan
sesorang.
Menurut Encyclopedia of Computer
Science and Engineering[2] (Abdul Kadir,
(2000):Banyak ilmuwan di bidang informasi
menerima definisi standar: ”informasi adalah
data yang digunakan dalam pengambilan
keputusan”. Alasannya adalah bahwa
informasi bersifat relatif; relatif terhadap
situasi, relatif terhadap waktu saat keputusan
diambil, juga relatif terhadap pembuat
keputusan, dan bahkan juga terhadap latar
belakang pengambil keputusan.
2.3 Pengertian Sistem
Kumpulan dari elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu Menurut Jerry FithGerald ; sistem
adalah suatu jaringan kerja dari prosedurprosedur
yang
saling
berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan
suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu
sasaran tertentu.
2.4 Karakteristik Sistem / Elemen Sistem :
1. Memiliki komponen ;
Suatu sistem terdiri dari sejumlah
komponen yang saling berinteraksi, bekerja
sama membentuk satu kesatuan. Komponenkomponen sistem dapat berupa suatu
subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
Setiap sistem tidak perduli betapapun
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kecilnya, selalu mengandung komponenkomponen atau subsistem-subsistem. Setiap
subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem
untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan
mempengaruhi
proses
sistem
secara
keseluruhan.
Suatu sistem dapat mempunyai suatu
sistem yang lebih besar yang disebut supra
sistem, misalnya suatu perusahaan dapat
disebut dengan suatu sistem dan industri
yang merupakan sistem yang lebih besar
dapat disebut dengan supra sistem. Kalau
dipandang industri sebagai suatu sistem,
maka perusahaan dapat disebut sebagai
subsistem. Demikian juga bila perusahaan
dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem
akuntansi adalah subsistemnya.
2. Batas sistem (boundary) ;
Batas sistem merupakan daerah yang
membatasi antara suatu sistem dengan sistem
yang lainnya atau dengan lingkungan
luarnya. Batas sistem ini memungkinkan
suatu sistem dipandang sebagai suatu
kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan
ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
3. Lingkungan
luar
sistem
(environment) ;
Adalah apapun di luar batas dari sistem
yang mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung sistem (interface) ;
Merupakan media penghubung antara
satu subsistem dengan subsistem yang
lainnya.
5. Masukan sistem (input) ;
Merupakan energi yang dimasukkan
ke dalam sistem. Masukan dapat berupa
masukan perawatan (maintenance input) dan
masukan sinyal (signal input). Maintenance
input adalah energi yang dimasukkan supaya
sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input
adalah energi yang diproses untuk didapatkan
keluaran. Sebagai contoh didalam sistem
komputer, program adalah maintanance input
yang digunakan untuk mengoperasikan
komputernya dan data adalah signal input
untuk diolah menjadi informasi.
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6.

Keluaran sistem (Output) ;
Merupakan hasil dari energi yang
diolah oleh sistem.
7. Pengolah sistem (Process) ;
Merupakan bagian yang memproses
masukan untuk menjadi keluaran yang
diinginkan.
8. Sasaran sistem ;
Kalau sistem tidak mempunyai
sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada
gunanya.
2.5 Klasifikasi Sistem :
1. Sistem abstrak ; sistem yang berupa
pemikiran atau ide-ide yang tidak
tampak secara fisik (sistem teologia)
2. Sistem fisik ; merupakan sistem yang
ada secara fisik (sistem komputer,
sistem akuntansi, sistem produksi dll.)
3. Sistem alamiah ; sistem yang terjadi
melalui proses alam. (sistem matahari,
sistem luar angkasa, sistem reproduksi
dll.
4. Sistem buatan manusia ; sistem yang
dirancang oleh manusia.
5. Sistem
buatan
manusia
yang
melibatkan interaksi manusia dengan
mesin disebut human-machine system
(contoh ; sistem informasi)
6. Sistem
Tertentu
(deterministic
system) ; beroperasi dengan tingkah
laku yang sudah dapat diprediksi.
Interaksi bagian-bagiannya dapat
dideteksi dengan pasti sehingga
keluaran dari sistem dapat diramalkan
(contoh ; sistem komputer)
7. Sistem tak tentu (probabilistic
system) ; sistem yang kondisi masa
depannya tidak dapat diprediksi karena
mengandung unsur probabilitas.
8. Sistem tertutup (close system) ;
sistem yang tidak berhubungan dan
tidak terpengaruh dengan sistem
luarnya. Sistem ini bekerja secara
otomatis tanpa adanya turut campur
tangan dari pihak luarnya. Secara
teoritis sistem tersebut ada, tetapi
kenyataannya tidak ada sistem yang
benar-benar tertutup, yang ada
hanyalah relatively closed system
(secara relatif tertutup, tidak benarbenar tertutup).
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9. Sistem terbuka (open system) ;
sistem yang berhubungan dan
terpengaruh dengan lingkungan
luarnya.
10. Sistem sederhana dan Sistem
kompleks
2.6 Pengertian Sistem Informasi
Suatu sistem terintegrasi yang
mampu menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi penggunanya. Atau ; Sebuah
sistem terintegrasi atau sistem manusiamesin, untuk menyediakan informasi untuk
mendukung operasi, manajemen dalam suatu
organisasi. Sistem ini memanfaatkan
perangkat keras dan perangkat lunak
komputer,
prosedur
manual,
model
manajemen dan basis data.
Dari definisi di atas terdapat
beberapa kata kunci :
1. Berbasis
komputer
dan
Sistem
Manusia/Mesin
a. Berbasis komputer: perancang
harus memahami pengetahuan
komputer dan pemrosesan
informasi
b. Sistem manusia mesin: ada
interaksi
antara
manusia
sebagai pengelola dan mesin
sebagai alat untuk memroses
informasi. Ada proses manual
yang harus dilakukan manusia
dan ada proses yang terotomasi
oleh mesin. Oleh karena itu
diperlukan
suatu
prosedur/manual sistem.
2. Sistem basis data terintegrasi
Adanya penggunaan basis data secara
bersama-sama
(sharing)
dalam
sebuah data base manajemen system.
3. Mendukung Operasi
Informasi yang diolah dan di hasilkan
digunakan untuk mendukung operasi
organisasi.
Semuanya mengacu pada sebuah
sistem informasi berbasis komputer yang
dirancang untuk mendukung operasi,
manajemen
dan
fungsi
pengambilan
keputusan suatu organisasi. Menurut Robert
A. Leitch ; sistem informasi adalah suatu
sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
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transaksi harian, mendukung operasi, bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.
Komponen
Fisik
Sistem
Informasi:
1. Perangkat keras komputer: CPU,
Storage,
perangkat
Input/Output,
Terminal untuk interaksi, Media
komunikasi data
2. Perangkat lunak komputer: perangkat
lunak sistem (sistem operasi dan
utilitinya), perangkat lunak umum
aplikasi
(bahasa
pemrograman),
perangkat lunak aplikasi (aplikasi
akuntansi dll).
3. Basis data: penyimpanan data pada
media penyimpan komputer.
4. Prosedur: langkah-langkah penggunaan
sistem
5. Personil untuk pengelolaan operasi
(SDM), meliputi:
a. Clerical
personnel
(untuk
menangani
transaksi
dan
pemrosesan data dan melakukan
inquiry = operator);
b. First level manager: untuk
mengelola pemrosesan data
didukung dengan perencanaan,
penjadwalan, identifikasi situasi
out-of-control dan pengambilan
keputusan level menengah ke
bawah.
c. Staff specialist: digunakan untuk
analisis untuk perencanaan dan
pelaporan.
d. Management: untuk pembuatan
laporan berkala, permintaan
khsus, analisis khusus, laporan
khsusus, pendukung identifikasi
masalah dan peluang.
2.7 Pengertian Basis Data
Menurut Adi Nugroho, ST., MMSI (2004):
“Basis data adalah koleksi dari datadata yang terorganisasi dengan cara
sedemikian rupa sehingga data mudah
disimpan dan dimanipulasi (diperbaharui,
dicari,
diolah
dengan
perhitunganperhitungan tertentu, serta dihapus).”
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Menurut
Budhi
Kristianto
(www.
MateriKuliah.Com):
“Database (Basis data) adalah kumpulan
data-data yang tersimpan dalam berbagai
table.”
Menurut Bambang Hariyanto (2004):
“Basis Data adalah kumpulan data
(elementer) yang secara logik berkaitan
dalam merepresentasikan fenomena/fakta
secara terstruktur dalam domain tertentu
untuk mendukung aplikasi pada sistem
tertentu, merupakan kumpulan data yang
saling berhubungan yang merefleksikan
fakta-fakta yang terdapat di organisasi.”
2.8 Penggajian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD maka
Pimpinan dan Anggota DPRD berhak
menerima Tunjangan – Tunjgan yang
dibayarkan setiap bulannya antara lain :
1. Uang Representasi adalah uang yang
diberikan setiap bulannya kepada
Pimpinan dan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya
sebagai Pimpinan dan Anggota
DPRD
2. Uang Paket adalah uang yang
diberikan setiap bulannya kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dan
menghadiri dan mengikuti rapat –
rapat.
3. Tunjangan Jabatan adalah adalah
ungan yang diberikan setiap
bulannya Kepada Pimpinan dan
Anggota
DPRD
karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD
4. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
adalah Tunjangan yang diberikan
setiap bulannya kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua
atau Wakil Ketua atau Sekretaris
atau Anggota Panitia Musyawarah,
atau Badan Kehormatan, atau Panitia
Anggaran atau Alat Kelengkapan
lainnya.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah
Tunjangan yang disediakan kepada
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Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan, rumah
jabatan dan perlengkapannya / rumah
dinas, kendaraan dinas jabatan,
pakaian dinas, uang duka wafat /
tewas dan bantuan biaya pengurusan
jenazah.
III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Gambar 1. Analisis Sistem yang berjalan
3.2 Analisis Sistem yang Diusulkan

Gambar 2. Analisis System yang Diusulkan
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3.3 Diagram Konteks

2.
Gambar 3. Diagram Konteks
V. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan:
1. Rancangan Sistem Informasi Penggajian
Anggota DPRD Kota Palopo, dapat
mengatasi kekurangan sistem lama yang

3.
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menggunakan cara manual terutama
dalam hal pengolahan data
untuk
menghasilkan informasi yang lebih
akurat dan keamanan data dapat dijamin
sehingga hasilya lebih optimal sehingga,
hasil
perancangan
aplikasi
meningkatkan kinerja pengolahan data
penggajian pegawai pada Kantor DPRD
kota Palopo dimana dalam pelaksanaan
kegiatannya, format-format pelaporan
setiap saat dengan cepat dapat tersaji
bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Kesimpulan dari rekapitulasi hasil
perhitungan
didapatkan
jumlah
Cyclomatic Complexity (CC) = 41,
Region = 41 dan Independent Path = 41,
karena jumlah ketiga parameter ini
sama, maka dapat disimpulkan program
ini telah bebas dari kesalahan logika.
Perangkat
lunak
dapat
di
implementasikan pada Kantor DPRD
Kota Palopo.
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