
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Upah atau gaji adalah uang yang diberikan kepada seseorang baik itu 

seorang pegawai atau karyawan sebagai imbalan atas usaha atau kerja yang 

telah dilakukannya kepada suatu perusahaan. Dalam memberikan gaji setiap 

perusahaan memiliki cara yang berbeda. Gaji yang diberikan kepada para 

karyawan juga berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat golongannya. 

Sehingga bukan suatu hal yang mengherankan suatu perusahaan mengalami 

kesulitan di dalam melakukan perhitungan gaji karyawan tersebut. Hal ini 

umumnya disebabkan karena jumlah karyawan yang sangat banyak dan waktu 

yang digunakan untuk menghitung gaji sangatlah singkat yang biasanya 

dilakukan di tiap akhir bulan.  

PT. Bahana Auto Mandiri Sungailiat adalah salah satu perusahaan  yang 

bergerak dibidang penjualan motor Kawasaki, suku cadang, dan perawatan, 

yang mana pada akhir periode (bulan) melakukan proses penggajian kepada 

para karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai pertanggung jawaban 

kepada pimpinan perusahaan. Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang 

diterapkan oleh perusahaan masih bersifat manual sehingga menyebabkan 

proses gaji sering terlambat. Oleh karena itu perusahaan ini sebenarnya 

membutuhkan suatu sistem perhitungan gaji yang cepat dan akurat sehingga 

proses penggajian menjadi lebih efisien.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bidang penggajian pada sebuah perusahaan dengan memilih judul 

“Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada  

PT. Bahana Auto Mandiri Sungailiat Berorientasi Objek”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang 

masalah yang sering terjadi adalah : 

a. Pengelolaan sistem penggajian yang masih sistem manual. 

b. Sering terjadinya kesalahan dalam penggelolaan data gaji karyawan. 

 
1.3. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan mengingat banyaknya permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan maka penulis melakukan pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah ini adalah: 

a. Dalam perancangan sistem ini, penulis hanya membatasi area yang berkaitan 

sistem penggajian karyawan pada PT.  Bahana Auto Mandiri Sungailiat. 

b. Perancangan program menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. 

c. Laporan yang dihasilkan adalah data pegawai, data absen, data lembur dan 

laporan data penggajian pegawai. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Di dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan 

adanya suatu metodologi. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk 

memudahkan pekerjaan didalam melakukan perancangan suatu sistem 

informasi. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini yaitu  dengan cara sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

1) Observasi, melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung sistem 

pengolahan informasi jalan, jembatan dan lingkungan tol. 

2) Wawancara, mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis 

dengan bagian pemeliharaan. 
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3) Studi Kepustakaan, Yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-

sumber referensi baik berupa buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya 

sebagai acuan dalam analisa sistem penggajian karyawan serta 

penyusunan laporan. 

 
b. Analisa Sistem 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kegiatan sistem berjalan, dapat 

dianalisakan data dan proses-proses untuk menentukan batas sistem. 

Menspesifikasikan sistem yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

data base yang ada. 

 Adapun tahap-tahap pada analisa sistem antara lain : 

1) Activity Diagram 

 Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas didalam suatu proses. 

2) Usecase Diagram  

 Use case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau 

actor. 

3) Use Case Description  

 Usecase Deskription digunakan untuk mendeskripsikan secara inci 

mengenai use case diagram. 

 
c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang system secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

 Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai 

berikut : 

1) Entity Relationship Diagram ( ERD ) 

 ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang 

ada dalam diagram arus data. 
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2) Logical Record Structure ( LRS ) 

 LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukan arah 

dari satu tipe record lainnya. 

3) Normalisasi 

 Normalisasi adalah kegiatan mengelompokan atribut-atribut sehingga 

mendapatkan bentuk yang normal. 

4) Spesifikasi Basis Data 

 Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara lengkap. 

5) Sequence Diagram 

Sequence Diagram untuk menggambarkan interaksi antara objek di 

dalam dan disekitar sistem ( termasuk pengguna, display dan sebagainya 

) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

 
1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisa dan merancang sistem informasi penggajian pada PT. Bahana 

Auto Mandiri Sungailiat sehingga membantu pihak perusahaan untuk 

menyusun laporan penggajian menjadi cepat dan lebih efisien. 

b. Memberikan kemudahan dalam penyajian laporan gaji karyawan. 

c. Merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian yang 

terkomputerisasi sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh PT. 

Bahana Auto Mandiri Sungailiat. 

 

1.6. Sistematika penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai materi 

pokok penulisan skripsi  ini, penulis membaginya dalam beberapa bab yaitu : 

BAB I  :   PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metde penelitian, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  :   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai tinjauan 

pustaka, mengenai definisi, pengertian, dan penjelasan 

dari teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas sebagai dasar pemecahan masalah. 

 

BAB III  :   PENGELOLAAN PROYEK  

Bab ini menguraikan proses perencanaan, mengorganisir, 

memimpin, dan mengendalian sumber daya perusahaan 

untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah 

ditentukan yang berfungsi dasar mengelola lingkup 

proyek, pengelolaan waktu/jadwal, pengelolaan biaya. 

 

BAB IV  :   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tujuan dari hasil sistem informasi 

penggajian. Menjelaskan arsitektur dan komponen-

komponen yang digunakan serta tata laksana sistem yang 

sedang berjalan. 

 

BAB V  :   PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis dan saran yang perlu diambil oleh perusahaan 

yang bersangkutan dengan tujuan memperlancar proses 

penggajian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN 


