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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalanya waktu,  perkembangan teknologi saat ini sangat 

pesat sekali, memberikan pengaruh yang sangat besar pada aktivitas kerja, baik 

pada dunia bisnis, dan sebagainya. Karenanya sekarang ini banyak program 

aplikasi komputer yang beredar di masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai 

yang kompleks, yang nantinya diharapakan mampu memberikan informasi secara 

cepat, tepat dan akurat. 

Keterlambatan sering terjadi dalam memproses gaji/upah karyawan akibat 

penumpukan  pemrosesan  pembayaran gaji/upah yang masih  dilakukan belum 

terkomputerisasi secara maxsimal, karena  data  harus  dicatat  atau  diproses  

berulang kali dalam upaya menyusun laporan gaji/upah karyawan. Akibat dari 

banyaknya kompetitor dalam era globalisasi ini mengharuskan perusahaan-

perusahaan  untuk  mengatasi masalah penggajian kepada karyawannya untuk 

mencegah berkurangnya produktivitas perusahaan dengan menggunakan sistem 

informasi penggajian yang terkomputerisasi. 

PT. EMKL Lancar Jaya Bersama merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang ekspedisi, khususnya bergerak dalam pengantaran barang-barang 

berat dengan kontainer. Bisnis perusahaan berkembang sangat pesat ditunjukan 

dengan jumlah permintaan pengangkutan setiap harinya yang begitu banyak. 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan  perusahaan, perusahaan pun harus 

menambah jumlah karyawan, dengan terus bertambahnya jumlah karyawan 

seiring dari meningkatnya perkembangan perusahaan,  maka dalam proses 

penggajian karyawan juga menjadi masalah yang harus dipecahkan. 

Sistem penggajian yang sedang berjalan pada PT. EMKL Lancar Jaya 

Bersama masih menggunakan cara manual dan tidak efektif. Untuk 

mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan gaji pokok, tunjangan 
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untuk karyawan, lembur, potongan – potongan, dan lainnya. Disarankan agar 

perusahaan menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Oleh karena itu penulis membuat dan menyusun sistem ini dengan tujuan 

membantu PT. EMKL Lancar Jaya Bersama dalam mengontrol dan mendukung 

keseluruhan aktifitas dan kinerja sumber daya manusia dengan harapan 

mempermudah perusahaan dalam memproses gaji/upah karyawan dengan cepat, 

tepat dan akurat. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuat sebuah rancangan sistem 

informasi untuk pengelolaan penggajian yang sesuai, penulis memilih judul 

“Rancangan Sistem Informasi Penggajian Pada Perusahaan Ekspedisi PT. 

EMKL Lancar Jaya Bersama”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Setelah penulis mengidentifikasi masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sistem pengolahan data gaji yang sedang berjalan pada 

Perusahaan Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya Bersama. 

b. Bagaimana perancangan sistem informasi penggajian pada Perusahaan 

Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya Bersama. 

c. Bagaimana implementasi sistem informasi penggajian pada Perusahaan 

Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya Bersama. 

d. Bagaimana pengujian sistem informasi penggajian Perusahaan Ekspedisi 

PT. EMKL Lancar Jaya Bersama. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan maka dibatasi masalah yang akan di bahas dalam Rancangan Sistem 

Informasi Penggajian Pada Perusahaan Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya 

Bersama ini, adapun ruang lingkup permasalahan yang di bahas ini, Berdasarkan 

pada latar belakang diatas meliputi slip gaji, absensi dan lembur, serta laporan-

laporan. 



 

3 
 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan 

beberapa metode penelitian yang mendukung diantaranya yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode penelitian dengan mempelajari buku-buku maupun bahan-bahan 

tertulis yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Metode penelitian dengan mengadakan peninjauan. Metode penelitian yang 

digunakan antara lain : 

1) Pengamatan (Observation) 

Melakukan observasi lapangan yaitu dengan melihat secara langsung 

terhadap kerja rutinitas sehari-hari yang berkenaan dengan proses Sistem 

informasi penggajian, serta mempelajari bentuk-betuk dokumen yang 

digunakan dan laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. 

2) Wawancara (Interview) 

Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan 

alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan, terutama menyangkut 

hal-hal yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari 

proses yang ada. 

3) Dokumentasi (Documentation) 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumentasi tertulis yang 

berkaitan dengan sistem informasi penggajian. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Mencoba menerapkan Sistem Informasi Penggajian Pada Perusahaan 

Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya Bersama yang terkomputerisasi agar nantinya 

dapat : 

a. Mengetahui dan menganalisa sistem penggajian karyawan. 

b. Merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian yang 

terkomputerisasi sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi pada 

Perusahaan Ekspedisi PT. EMKL Lancar Jaya Bersama. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Perusahaan Ekspedisi PT. EMKL Lancar 

Jaya Bersama agar dapat memproses dan memberikan gaji/upah karyawan 

tepat pada waktunya. 

d. Menghasilkan suatu informasi penggajian yang cepat, tepat dan akurat dalam 

membantu dan memudahkan user untuk memproses penggajian.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai sistem informasi penggajian ini, penulis menyusun skripsi ini dalam 

lima bab dengan sistematika sebagai brikut : 

BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

BAB III 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan 

khusus yang berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas. 

PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini membahas PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

objek proyek, identifikasi stakeholder, penjadwalan proyek, 

RAB (Rencana Anggaran Biaya), struktur tim proyek berupa 

tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan 

skema/diagram struktur, analisa resiko dan meeting plan. 
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BAB IV 

 

 

 

BAB V 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

Bab ini berisi antara lain: Struktur Organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.  

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

serta saran-saran dari sistem yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


