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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Gusti Glori Sukses Pangkalpinang beralamatkan di Jalan Jend. 

Sudirman No.07 Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2015, bergerak di bidang Jasa Pertambangan. 

Perusahaan ini dipimpin oleh Ibu Novilasari selaku direktur sekaligus penanggung 

jawab perusahaan. 

Sebagai salah satu perusahaan yang berada kota Pangkalpinang, PT. Gusti 

Glori Sukses terus berupaya melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

kinerja perusahaan dengan sebaik mungkin. Untuk itu saat ini PT. Gusti Glori 

Sukses terus melakukan inovasi untuk membuat sistem yang memudahkan 

pekerjaan karyawan dalam kegitaan sehari-hari. 

Permasalahan yang terjadi pada sistem penggajian di PT. Gusti Glori 

Sukses saat ini adalah sistem penggajian karyawan masih dilakukan secara 

manual menggunakan program Microsoft Excel, dimana laporan dan perhitungan 

gaji karyawan masih menggunakan rumus di Microsoft Excel dan data tersebut 

tidak disimpan ke dalam database. Hal ini kurang efektif dan efisien, karena bisa 

terjadi kesalahan dalam mengelola gaji karyawan. Hal yang dapat dilakukan untuk 

mempermudah pegawai dalam membuat laporan penggajian karyawan yaitu 

dengan cara menambahkan rentang tanggal pencetakan laporan yang ingin 

diketahui informasi datanya secara lebih detail. 

Sistem informasi digunakan untuk pengelolaan data dalam sebuah proses 

bisnis. Data yang diperlukan dalam sebuah proses bisnis dikelola dan diolah 

secara otomatis oleh sistem, agar kemudian dapat menjadi sebuah informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Sistem informasi diciptakan agar berbagai macam 

proses manual dapat dikerjakan secara komputerisasi sehingga lebih efektif dan 

efisien. 
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Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian 

“Sistem Informasi Pengolahan Gaji Karyawan Pada PT. Gusti Glori Sukses 

Pangkalpinang Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall” yang 

diharapkan dapat digunakan untuk membantu mengelola penggajian karyawan 

pada PT. Gusti Glori Sukses Pangkalpinang yang lebih efektif dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengolahan gaji karyawan dapat dikelolah secara mudah 

dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis website?. 

2. Bagaimana merancang program untuk diimplementasikan dalam 

pengolahan gaji karyawan?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penulis membatasi 

masalah diantaranya : 

1. Sistem Informasi ini hanya diperuntukkan kepada PT. Gusti Glori Sukses 

Pangkalpinang. 

2. Sistem Informasi ini hanya bisa digunakan untuk komputer dengan sistem 

operasi windows. 

3. Aplikasi Sistem Informasi ini dirancang berbasis website. 

4. Aplikasi Sistem Informasi ini dibuat untuk pengelolahan gaji karyawan 

PT. Gusti Glori Sukses Pangkalpinang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari laporan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Tujuan Penelitin 

1. Merupakan salah satu syarat untuk kelulusan untuk jenjang Strata 1 (S1). 

2. Tujuan pembuatan sistem informasi pengolahan gaji karyawan pada PT. 

Gusti Glori Sukses Pangkalpinang berbasis web ini adalah untuk 
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merancang dan mengimplementasikan sistem yang dapat membantu 

pengolahan gaji serta laporan penggajian karyawan pada PT. Gusti Glori 

Sukses Pangkalpinang guna menghasilkan sebuah sistem informasi yang 

lebih efektif dan efisien. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kemudahan dalam proses perhitungan gaji karyawan serta 

melihat rincian pada slip gaji tiap-tiap karyawan PT. Gusti Glori Sukses 

oleh bagian finance. 

2. Memberikan kemudahan dalam Dapat mempermudah PT. Gusti Glori 

Sukses dalam mengelola gaji karyawan serta laporan penggajian dengan 

cara yang lebih sederhana sehingga lebih efektif dan efisien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran bagaimana skripsi ini disusun, maka berikut adalah 

sistematika penulisan dari skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang deskripsi umum 

dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas semua tentang teori – teori yang 

digunakan sebagai landasan penyusunan skripsi.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penulis akan menguraikan tentang 

metodologi penelitian yang digunakan antara lain berisi model, 

metode dan tools yang digunakan dalam pengembangan sistem. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan penulis membahas tentang langkah-langkah 

pemecahan masalah yang telah dibahas pada bab-bab 
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sebelumnya, dimulai dari analisa terhadap sistem yang sedang 

berjalan hingga rancangan sistem usulan dan hasil dari penelitian 

ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Pada bab ini juga di berisi saran yang diusulkan untuk 

pengembangan lebih lanjut terhadap sistem yang dihasilkan agar 

lebih baik lagi. 

 


