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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan komputer saat ini telah memegang peran penting 

dalam banyak kehidupan, salah satunya dalam bidang usaha. Dengan 

begitu banyak fungsinya, komputer sangat membantu para pelaku usaha. 

Perkembangan-perkembangan itu menuntut organisasi-organisasi untuk 

lebih maju. Maka para perusahaan berusaha mengejar ketinggalan dan 

melakukan pengelolaan data dengan baik. Data yang dikelola dengan 

baik, terlepas dari berbagai ragam wujud materinya, akan memiliki 

struktur dan atribut sehingga memudahkan dalam pencarian data. Salah 

satu diantaranya adalah untuk membuat sistem informasi penggajian 

karyawan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mendapatkan sebuah 

sistem informasi maka di buat suatu sistem informasi penggajian yang 

sistemnya masih menggunakan sistem manual. Hal ini yang menjadi 

permasalahan pada perusahaan tersebut, untuk itu penggunaan dengan 

cara manual harus diubah dengan cara komputerisasi, karena dengan 

sistem komputerisasi ini sangat membantu kelancaran dan kemudahan 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Setiap perusahaan harus 

memperhatikan kesejahteraan pegawainya, terutama yang paling penting 

yaitu masalah penggajian pegawai. Tentu saja setiap gaji yang diberikan 

pada pegawai tidak sama karena pemberian gaji harus adil dan sesuai 

dengan pekerjaan masing-masing, yaitu harus prestasi kerja yang 

dilaksanakan atau sesuai dengan kriteria-kriteria lainnya yang dimiliki 

oleh setiap perusahaan untuk mengklasifikasikan setiap gaji pegawai. 

Masalah penggajian yang ada di PT . DOK dan Perkapalan Air Kantung 

Pangkalpinang yaitu masih bersifat manual, masih di hitung lembur+gaji 

pokok dikurangi waserdah, jam sestek dan BPJS. Sistem informasi 

penggajian merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk 

menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Sistem ini memiliki 
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beberapa fungsi, yaitu mengolah data pegawai tetap ataupun magang, 

menangani proses perhitungan gaji, uang lembur, potongan, absensi dan 

pembuatan laporan-laporan. Dalam melakukan penelitian ini penulis 

melakukan studi kasus di PT . DOK dan PERKAPALAN AIR 

KANTUNG PANGKALPINANG yang bergerak dalam bidang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FAST : STUDI 

KASUS PT . DOK dan PERKAPALAN AIR KANTUNG 

PANGKALPINANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem penggajian karyawan pada PT . DOK 

dan Perkapalan Air Kantung Pangkalpinang yang masih 

menggunakan sistem konvensional belum menggunakan sistem 

berbasis website ? 

2. Bagaimana menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis website ?  

3.  Apakah dengan sistem pengolahan data gaji karyawan pada PT . 

DOK dan Perkapalan Air Kantung Pangkalpinang menjadi lebih 

efektif dan efisien ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan, maka ada beberapa batasan masalah, 

yaitu: 

1. Riset dilakukan di PT . DOK dan Perkapalan Air Kantung 

Pangkalpinang. 
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2. Website yang akan dibuat ini hanya membahas tentang penggajian 

pada PT . DOK dan Perkapalan Air Kantung Pangkalpinang. 

3. Sistem Informasi dirancang juga untuk mencetak laporan penggajian 

secara terkomputerisasi. 

4. Pemodelan dalam sistem ini menggunakan pemodelan dengan 

Metodologi Berorientasi Obyek dengan tools UML. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Memberi kemudahan dalam proses penggajian yang berupa gaji 

pokok, absensi dan upah lembur.  

b. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses penggajian karyawan.  

c. Memberikan informasi secara terbuka kepada masing-masing 

karyawan mengenai detail penggajian yang berupa slip gaji. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematik penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam beberapa 

bab dan sub bab yaitu terdiri dari berbagai sub-sub bab yang 

tersusun dalam garis besar sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 
 

Dalam pendahuluan di bab ini dijelaskan tentang 

latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

       BAB II  LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menguraikan teori-teori yang terkait 

dengan konsep dalam penulisan penelitian ini 
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seperti konsep sistem informasi, sistem informasi 

penggajian, serta teori pendukung lainnya. 

 

       BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berisi tentang metode pengumpulan data dan 

metode pengembangan sistem yang akan 

dilakukan pada saat penelitian. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi tentang profile perusahaan, struktur 

organisasi, perancangan sistem dan implementasi. 

      

      BAB V   PENUTUP 

 

Berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari 

hasil analisa dan pengembangan sistem 

penggajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




