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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga penerapan teknologi 

komputer dalam setiap aspek kehidupan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. 

Komputer dengan kemampuannya pada saat ini menjadi teknologi yang dapat 

dijadikan alat bantu dalam suatu sistem informasi. Hal itu dikarenakan pengolahan 

data secara terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang besar dalam 

perusahaan, jika dibandingkan dengan pengolahan data secara dicatat/manual. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan teknologi informasi pada sebuah 

perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan ritel yang menggunakan 

teknologi agar pekerjaan tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dan produktifitas usahanya. 

CV Subur adalah salah satu perusahaan yang ada di kota Pangkalpinang  

bergerak dalam bidang distributor pakan ternak. CV Subur memiliIki pembagian 

kerja di dalam struktur organisasinya, bagian untuk saling mendukung antara 

bagian satu dengan yang lainya, diantara bagian struktur organisasi yang memiliki 

peranan penting dalam menjalankan tugas–tugasnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan perusahaan.  

Karyawan merupakan  orang  yang dipekerjakan dalam perusahaan yang 

melakukuan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja, baik itu tertulis maupun 

tidak tertulis. Hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan, maka 

perusahaan memberikan penghargaan atas kinerja karyawan berupa gaji, dalam 

memberikan gaji setiap perusahaan memiliki sistem berbeda-beda. Gaji yang 

diberikan perusahaan terhadap karyawan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab 

karyawan. Selaian timbal balik yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan, 

gaji juga merupakan suatu motivasi untuk mendorong karyawan agar giat dalam 

bekerja dan menjalin ikatan kerjasama yang baik. 
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Cara untuk meningkatkan usaha bagi perusahaan tersebut diantaranya 

adalah dengan membangun sistem informasi yang baik. Salah satu syarat untuk 

membangun sistem informasi yang baik yaitu adanya ketepatan dan keakuratan 

untuk menyimpan data, mengelompokan dan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Komputer adalah suatu alat yang dapat menyimpan data, mengolah 

data dan memberikan informasi yang diinginkan secara tepat dan akurat yang 

berguna bagi suatu badan usaha untuk kemajuan usahanya. Sistem informasi 

penggajian karyawan merupakan salah satu bagian penting pada perusahaan yang 

tidak dapat dipisahkan, karena berhubungan erat dengan sumber daya manusia 

yang tidak lain adalah tenaga kerja yang melakukan seluruh aktivitas perusahaan. 

Oleh karena itu dalam penanganan gaji karyawan yang kurang cermat dan tidak 

efektif dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada karyawan, yang akhirnya akan 

berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas perusahaan. Berkaitan dengan hal 

tersebut maka perusahaan dituntut untuk membangun suatu kebijakan sistem 

penggajian yang baik.  

Dengan adanya sistem informasi penggajian yang baik, maka akan 

meningkatkan motivasi kerja karyawan dan mengurangi keluar masuknya 

karyawan, sehingga seluruh struktur dalam  menjalankan perusahaan akan saling 

mendukung dan membuat proses usaha  berjalan dengan baik.  

 Saat ini sistem penggajian karyawan pada CV. Subur yang masih 

menggunakan sistem manual dalam data pengolahan penggajian karyawan. 

Penggajian karyawan belum  memiliki software khusus yang mengakibatkan 

lamanya peroses pengolahan data dan pencarian data sehingga membutuhkan 

waktu lama, karena datanya masih tersimpan dalam bentuk arsip-arsip kertas. 

Lamanya proses penyampaian dan penerimaan informasi serta lamanya proses 

pembuatan laporan data karyawan dan  laporan data gaji yang dibutuhkan. Proses 

perhitungan gaji dan data lembur karyawan saat ini juga mengakibatkan 

menumpuknya arsip  saat proses tersebut berjalan.  

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka perlu dibangunnya 

suatu sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan dan menyesuaikan 
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pengolahan data karyawan, absensi juga perhitungan gaji dan data lembur  pada 

karyawan CV Subur. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik dari CV 

Subur telah menyetujui untuk dibangunnya “Sistem Informasi Penggajian 

Berbasis Web pada CV Subur di Pangkalpinang” sebagai solusi yang diterapkan 

dibagian penggajian CV Subur. Aplikasi ini dibangun dengan meninjau aspek-

aspek positif yang didapat, diantaranya adalah mudah dalam penginstalan, 

pengaplikasian, meminimalkan pengeluaran serta memudahkan user dalam proses 

penggajian.  

 Sehubungan dengan uraian latar belakang penelitian  di atas serta 

mencermati masalah-masalah yang ada, maka penulis mengambil judul “Sistem 

Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web pada CV Subur 

Pangkalpinang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

akan diselesaikan dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengatasi kendala yang ada pada sistem berjalan di CV Subur? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi penggajian karyawan pada CV 

Subur? 

3. Bagaimana membangun sistem informasi penggajian kayarawan pada CV 

Subur dapat menghasilkan output yang dibutuhkan CV Subur ? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang terdapat pada makalah ini akan dibatasi agar ruang 

lingkupnya tidak menyimpang pada pembahasan. Batasan masalah pada makalah 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat adalah Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web pada 

CV  Subur. 

2. Ruang lingkup sistem hanya mengelola Penggajian karyawan.  

3. Sistem hanya dapat diakses oleh admin CV Subur. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi yang dapat mempermudah bagian 

keuangan untuk mengelola data karyawan dengan cepat dan mudah. 

2. Merancang sistem informasi yang dapat mempermudah bagian 

keuangan untuk mengelola data gaji, data lembur dan data absensi 

dengan cepat dan mudah. 

3. Untuk menghasilkan sistem informasi penggajian yang akurat pada CV 

Subur 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis 

1. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang bahasa 

pemograman web dan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan 

sistem.  

2. Mengetahui sistem yang berjalan ditempat objek yang diteliti, dan 

mengetahui permasalahan yang ada. 

3. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan penggajian dan mengelola data karyawan. 

b.  Bagi keuangan  

1. Memberikan kemudahan bagi keuangan dalam mengelola data 

karyawan. 

2. Memberikan kemudahan bagi keuangan dalam menghitung gaji secara 

cepat 

3. Memberikan kemudahan bagi keuangan untuk menyajikan laporan 

gaji bulanan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas, oleh 

karena itu menyusun laporan skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. 

Secara sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini pengantar berupa latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori darsar yang mendasari analisis dan penerapan 

aplikasi sistem informasi penggajian karyawan pada CV Subur 

dimana terdapat kutipan dari buku-buku, sumber internet, maupun 

sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan skripsi ini. 

Berisi juga teori-teori dan landasan khusus yang berhubungan 

dengan sistem informasi penggajian karyawan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan 

metodologi penelitian dan tools pengembangan sistem (alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang metode FAST (Framework for the 

Application of Systems Techniques) yang terdiri dari 7 fase. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar penelitian lebih sempurna di masa yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


