
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dalam era globalisasi sekarang ini dunia informasi berkembang 

begitu pesat karena ditunjang dengan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih. Komputer merupakan salah satu alat guna menunjang 

perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu suatu lembaga yang 

menggunakan komputer dalam mengelola sistem informasinya akan 

mempunyai nilai lebih dari pada sistem yang diolah secara manual. 

Dapat dikatakan sistem informasi yang menggunakan komputer akan 

lebih menunjang efisiensi dengan produktivitas. 

Saat ini instansi pemerintah begitu banyak sehingga dalam suatu 

pemerintahan membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang 

bertujuan untuk mempermudah user dalam menginput data pegawai 

negeri sipil dalam pembuatan sebuah aplikasi dari manual sehingga bisa 

diaplikasikan melalui sistem yang sudah diimplementasikan yaitu 

sebuah sistem aplikasi untuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai 

pada akhir bulan. Salah satu instansi pemerintah saat ini yang 

membutuhkan suatu sistem adalah Kantor Dinas Sosial di Kota Salatiga. 
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Kegiatan perhitungan tunjangan tambahan pegawai Dinas Sosial 

Kota Salatiga masih dilakukan secara manual sehingga dalam prosesnya 

memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan suatu sistem 

aplikasi untuk mempermudah dalam menginput data pegawai yang 

berbasis web sehingga dapat menunjang kinerja pegawai dan dapat 

menciptakan laporan yang relevan. Oleh karena itu penulis mencoba 

membuat sebuah program aplikasi pencatatan dan perhitungan secara 

otomatis untuk mengatasi masalah tersebut. 

1.2 TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum melakukan kerja praktek dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah  untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang 

dunia kerja serta melakukan pengamatan dan menganalisis masalah-

masalah yang dijumpai yang kemudian mencari solusi untuk masalah 

tersebut dengan bekal ilmu yang sudah penulis dapatkan pada saat 

kuliah. 

a. Mengenal dan memahami dunia kerja nyata di sebuah perusahaan 

atau dinas. 

b. Sebagai matakuliah KPTA 

c. Mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari selama 

perkuliahan. 
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d. Mengimplementasikan sistem informasi tunjangan tambahan 

pegawai yang membantu kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga. 

e. Memahami alur perhitungan tunjangan tambahan pegawai di Dinas 

Sosial Kota Salatiga 

1.2.2 Tujuan Khusus  

   Tujuan khusus melakukan praktek kerja dan menyusun laporan tugas 

akhir adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai system kerja 

yang ada di kantor  dinas sosial dan menghasilkan aplikasi yang dapat 

mempermudah bendahara dalam   proses menginput data dalam sebuah 

sistem dengan menggunakan web yang sudah di implementasikan 

dengan menggunakan judul tunjangan tambahan pegawai negeri sipil di 

Kota Salatiga. 

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya Komputer di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

1.3 CAKUPAN TOPIK BAHASAN 

Penulisan Laporan Kerja Lapangan, yang berjudul Sistem Informasi 

Akuntansi Tunjangan Tambahan Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial 

Kota Salatiga dimulai dari terjadinya proses pembuatan sebuah aplikasi 

dari manual sehingga bisa diimplementasikan ke dalam sebuah sistem 
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aplikasi tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Adapun hal-hal yang 

akan dibahas antara lain: 

a. Analisa terhadap sistem informasi akuntansi tunjangan tambahan 

pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga. 

b. Prosedur yang membentuk sistem aplikasi perhitungan tunjangan 

tambahan penghasilan di Dinas Sosial Kota Salatiga. 

c. Komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem aplikasi 

perhitungan tunjangan tambahan penghasilan di Dinas Sosial Kota 

Salatiga. 

d. Merancang aplikasi tunjangan tambahan pegawai Dinas Sosial Kota 

Salatiga mulai dari perancangan database yang digunakan sampai 

report yang akan dihasilkan. 

1.4     JADWAL KERJA PRAKTEK 

          Kerja Praktek yang dilakukan mulai tanggal 16 Januari 2017 

sampai 3 April 2017 yang telah dilakukan di Dinas Sosial Kota Salatiga 

dimana kerja praktek dilaksanakan dua belas minggu. Berikut kegiatan 

yang penulis lakukan selama praktek kerja : 
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Tabel 1.4.1 Jadwal Praktek Kerja 

Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Minggu ke 1 

(16 Januari 2017 -  20 

Januari 2017) 

- Penyesuaian dan perkenalan kantor 

- Mengarsipkan dokumen keuangan 

- Mengarsip dan menata dokumen keuangan 

- Membuat surat 

- Mengikuti kerja bakti di kantor dan mengarsipkan surat 

Minggu ke 2 

(23 Januari 2017 -  27 

Januari 2017) 

- Membuat surat undangan rapat, mengarsip dan mendata 

dokumen keuangan 

- Membuat surat dan konsultasi program aplikasi 

- Menyelesaikan administrasi slip gaji pegawai 

- Membuat tanda bukti pengeluaran anggaran kegiatan Dinas 

Sosial Kota Salatiga 

- Menginput iuran, arisan dan tabungan pegawai Dinas Sosial 

Kota Salatiga 

Minggu ke 3 

(30 Januari 2017 -  3 

Februari 2017) 

 

 

- Membuat surat kepemilikan rekening dan mengecek rincian 

pengeluaran bendahara 

- Bimbingan dan mencari informasi dari pembimbing kantor 

- Mengarsipkan dokumen keuangan 

- Mempersiapkan rapat dan membuat daftar hadir rapat 

- Konsultasi konsep program dengan bendahara kantor 

Minggu ke 4 

(6 Februari 2017 -  10 

Februari 2017) 

 

- Editing struktur organisasi untuk laporan kerja praktek 

- Analisa kebutuhan program atau aplikasi 

- Menginput laporan keuangan dan anggaran kegiatan 

- Mensortir sisa persediaan pelatihan tenaga kerja 

- Mempersiapkan rapat kunjungan dari difabel 
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Minggu ke 5 

(13 Februari 2017 -  17 

Februari 2017) 

 

- Mengarsipkan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Salatiga 

- Menginput nama pejabat pengelola keuangan  

- Libur nasional Pilkada 

- Mengarsipkan pengeluaran anggaran belanja kantor Dinas 

Sosial Kota Salatiga 

- Menerima telepon dan menerima surat undangan 

Minggu ke 6 

(20 Februari 2017 -  24 

Februari 2017) 

 

- Mengarsipkan anggaran tahunan dan bimbingan program 

- Mempersiapkan dan mengarsipkan pengeluaran anggaran 

kegiatan 

- Menginput jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan 

evaluasi 

- Mengarsipkan dokumen POK (Pengendalian Operasional 

Kegiatan) 

- Menginput data tim pelaksanaan monev dan terima telepon 

Minggu ke 7 

(27 Februari 2017 -  3 

Maret 2017) 

 

- Mempersiapkan data BPJS untuk pegawai dinas sosial 

- Menginput bukti memorial transaksi keuangan  

- Mengikuti acara pengantar purna tugas Plt. Kantor Dinas 

Sosial 

- Mempersiapkan SPJ bahan bakar minyak 

- Mengarsipkan kartu surat masuk 

Minggu ke 8 

(6 Maret 2017 -  10 Maret 

2017) 

 

- Menginput daftar isi laporan keuangan SKPD tahun 2016 

- Mengarsipkan laporan keuangan anggaran belanja tahun 

2016 

- Mengarsipkan perjanjian kerja tenaga harian lepas 

- Mengarsipakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 

tahun 2017 

- Mengarsipkan surat masuk rapat koordinasi disabel 

Minggu ke 9 

(13 Maret 2017 -  17 

Maret 2017) 

 

- Mempersiapkan dan merngarsipkan SPJ tahun 2017 

- Membuat surat undangan untuk melakukan study banding 

di kabupaten karanganyar & kabupaten Sragen 

- Melanjutkan Project web 
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- Mengarsipkan anggaran belanja dinas sosial tahun 2016 

- Mengarsipkan berita acara peminjaman kendaraan dinas 

Minggu ke 10 

(20 Maret 2017 -  24 

Maret 2017) 

- Mengarsipkan SPJ kegiatan Kantor Dinas Sosial Kota 

Salatiga 

- Menginput SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak 

- Mengarsipkan surat perintah membayar 

- Olahraga bersama pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga 

Minggu ke 11 

(27 Maret 2017 -  31 

Maret 2017) 

 

- Mengarsipkan Surat perjalanan dinas pegawai dinas sosial 

- Hari Libur 

- Mengarsipkan anggaran belanja dinas sosial 

- Menginput laporan keuangan SKPD tahunan 

- Mengarsipkan anggaran belanja kantor dinas sosial 

Minggu ke 12 

(03 April 2017 -  7 April 

2017) 

 

- Menginput laporan hasil kegiatan anggaran tahunan tahun 

2016 

- Presentasi Project akhir 
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1.5 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

a. Praktek Kerja 

      Praktek kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai dunia 

kerja sehingga penulis menemukan permasalahan di kantor Dinas Sosial 

meliputi pengarsipan dokumen keuangan, pembuatan surat-surat, 

pembuatan tanda bukti pengeluaran anggaran kegiatan Dinas Sosial. 

b. Pengamatan 

     Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi) digunaka 

penulis untuk mengamati kegiatan yang dilakukan dalam proses 

pembuatan aplikasi berbasis web system informasi akuntansi tambahan 

tunjangan pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Salatiga. 

c. Wawancara 

      Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui tanya 

jawab dilakukan untuk mendapatkan pendapat secara langsung dari 

sumber yang menangani langsung dibidang yang terkait yang ada di 

Dinas Sosial Kota Salatiga. Pendapat tersebut membantu pengumpulan 

data yang nantinya akan membantu dalam melakukan implementasi 

perancangan sistem informasi tambahan tunjangan pegawai di Dinas 

Sosial Kota Salatiga. 
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d. Studi Pustaka 

      Dalam proses pengumpulan data dengan metode studi pustaka yang 

bersumber dari buku bertujuan untuk menambah referensi penulis dalam 

menyusun laporan tugas akhir dengan adanya perancangan sistem 

informasi tunjangan tambahan pegawai di Dinas Sosial Kota Salatiga 

terkhusus yang bersangkutan dengan web. 

 


