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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi ini sangat berpengaruh dalam dunia kerja.

Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkan

penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi

yang dibutuhkan, hampir dari setiap pekerjaan membutuhkan teknologi

informasi yaitu komputer. Penggunaan komputer sangat penting di dalam

berbagai bidang terutama kegiatan atau pekerjaan manusia. Komputer dapat

membantu pekerjaan manusia dengan efektif dan efisien. Selain itu komputer

dapat menghasilkan nilai informasi yang akurat. PT. Aditya Buana Inter

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu granit dan

juga mempekerjakan cukup banyak karyawan, tetapi dalam pengolahan data

yang berhubungan dengan penggajian karyawan masih menggunakan sistem

manual sehingga menyebabkan penghitungan gaji yang membutuhkan waktu

yang cukup lama serta memperbesar faktor kesalahan manusia. Maka dari itu

dibutuhkan sistem penggajian yang terkomputerisasi untuk menghindari

kesalahan dan mempermudah dalam penghitungan gaji karyawan.

Sehubungan dengan uraian diatas maka judul Laporan Kuliah Kerja Praktek

(KKP) yang kami ajukan yaitu :

“Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada PT. Aditya Buana Inter “.

2. Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah dalam kasus ini yaitu sebagai berikut:

a. Proses penggajian karyawan yang masih dilakukan secara manual akan

memungkinkan sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan data,

sehingga data kurang akurat dan efisien.
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b. Kesulitan dalam pencarian data gaji karyawan pada bulan sebelumnya,

karena terlalu banyak data yang ada sehingga harus dilakukan satu persatu

didalam lemari arsip penyimpanan.

c. Bagaimana membuat aplikasi atau sistem informasi penggajian karyawan

yang terkomputerisasi, akurat dan terjamin keamanannya.

d. Bagaimana menyajikan laporan penggajian karyawan yang cepat dan

akurat.

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini

adalah:

a. Untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek pada Semester V (lima)

program studi Manajemen Informatika.

b. Untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah kami

dapat dari perkuliahan pada PT. Aditya Buana Inter.

c. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem penggajian karyawan

yang berjalan pada PT. Aditya Buana Inter.

d. Untuk mencoba mencari solusi sistem penggajian terbaik agar lebih

meningkatkan efesiensi dan efektifitas pada perusahaan.

4. Batasan Permasalahan

Didalam penulisan laporan KKP ini, penulis membahas tentang sistem

informasi penggajian karyawan pada PT. Aditya Buana Inter. Ruang lingkup

pada permasalahan penggajian karyawan meliputi dari proses pembayaran

gaji, sampai dengan pembuatan laporan pada pimpinan. Untuk mencapai

sasaran pada laporan KKP ini dan menghindari meluasnya pembahasan

laporan ini, maka penulis membuat batasan permasalahan

yang meliputi proses pendataan divisi, pendataan karyawan, perekapan

absensi, perekapan lembur, pendataan tunjangan, pendataan potongan,

pembayaran gaji dan laporan penggajian karyawan.
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5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan

KKP. Didalam melakukan penyusunan laporan penulis melakukan

pengumpulan data melalui cara sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian secara langsung kepada pegawai. Untuk mendapatkan

informasi dan data yang lengkap, penulis melakukan wawancara langsung

mengenai masalah yang berhubungan dengan sistem penggajian pada PT.

Aditya Buana Inter.

b. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan secara langsung suatu kegiatan yang

sedang dilakukan. Dalam melakukan observasi, penulis mengamati secara

langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan, dari hasil

pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis dan dari observasi ini

dapat diketahui kesalahannya dan prosesnya dari kegiatan tersebut.

c. Metode Studi Pustaka

Merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengambil

referensi-referensi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan KKP ini

yang berhubungan dengan teori-teori yang penulis peroleh dari catatan-

catatan selama kuliah, diktat-diktat dan buku-buku yang ada di

perpustakaan serta artikel, majalah, internet dan file-file yang tentunya

berhubungan dengan sistem penggajian. Bacaan yang ada diharapkan

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang berkaitan dengan

penulisan laporan ini.

6. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan secara menyeluruh yang

diharapkan akan dapat lebih dimengerti tentang maksud dan tujuan setiap bab,

juga untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Adapun sistematika

penulisan laporan ini dibagi dalam lima (5) bab yaitu :
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisikan tentang latar belakang penulisan

laporan KKP, masalah/studi kasus yang akan dibahas, tujuan

dalam penulisan laporan, batasan permasalahan, metode

penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : ORGANISASI

Bab kedua berisikan sejarah instansi KKP, struktur organisasi

instansi KKP dan keterangan tentang masing-masing tugas dan

wewenang struktur organisasi serta penjelasan unit kegiatan yang

menjadi tempat riset.

BAB III : INFRASTRUKTUR

Pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau

sistem informasi yang relevan dengan tugas selama KKP.

BAB IV : STUDI KASUS

Bab keempat menjelaskan mengenai pembuatan program aplikasi

bisnis yang menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan

penyelesaiannya) seperti proses bisnis dari sistem yang dibahas,

activity diagram, sistem usulan dengan usecase diagram dan

deskripsi diagram, rancangan basis data yang meliputi Entity

Relationship Diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS, Logical

Record Strukture (LRS), Tabel dan spesifikasi basis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai kesimpulan atas

penulisan yang merupakan rangkaian akhir dari bab-bab

sebelumnya. Penulis akan menarik kesimpulan dari uraian-uraian

bab sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-

saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan.


