
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem penggajian secara umum dapat digambarkan sebagai suatu 

sistematika penggajian darimana gaji itu mulai didistribusikan dari departemen 

yang terkait hingga sampai ketangan pegawai. Didalam siklus sistem penggajian 

terdapat dua cara, yaitu cara manual dan terkomputerisasi, masing-masing 

memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung kondisi perusahaan. Selain itu 

dengan adanya sistem penggajian dapat mengurangi peluang ketidak teraturan 

atau kesalahan penggajian yang menimbulkan kesalah pahaman antara perusahaan 

dengan karyawan. Sebagai perusahaan yang ingin memiliki reputasi baik dan 

profesional harus memiliki sebuah sistem yang bisa mengatur penggajian 

karyawanya. 

Bakmi Naga Resto adalah salah satu perusahaan yang menggunakan cara 

manual dalam sistem penggajiannya. Bakmi Naga Resto adalah cabang restoran 

china yang terletak di Mal Boemi Kedaton Bandarlampung. Bakmi Naga Resto 

Mal Boemi Kedaton memiliki kurang lebih 30 karyawan meliputi manager, 

bendahara, supervisor, kasir, pramusaji dan 3 divisi dibagian dapur yaitu devisi 

masakan, devisi rebusan, dan devisi minuman. Salah satu kewajiban Bakmi Naga 

Resto adalah memberikan upah atau gaji perbulan kepada setiap karyawan- 

karyawannya. Ketika bendahara menangani proses penggajian tidak terlepas dari 

dokumen-dokumen harian karyawan seperti data perintah lembur, data 

ketidakhadiran/ alpa kerja, data kelalaian karyawan dan data pinjaman bulanan/ 

kasbon, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut harus disimpan didalam 
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wadah dan tersusun dengan baik. Sistem penggajian dikerjakan menggunakan slip 

tiga rangkap. Pada slip lembar pertama diberikan kepada pegawai sebagai bukti 

penerimaan gaji, pada slip lembar kedua dan  ketiga diarsipkan oleh bendahara 

dan dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada 

pimpinan. 

Dari sistem yang berjalan terdapat beberapa kendala yaitu pada saat 

perhitungan gaji dan pembuatan laporan. Proses perhitungan gaji dihitung 

menggunakan kalkulator sehingga dalam perhitungannya harus dilakukan secara 

berulang-ulang untuk memastikan kebenarannya dan pembuatan laporan 

dikerjakan dengan menggunakan slip pembayaran gaji yang kemudian 

dipindahkan ke dalam Microsoft Excel yang memungkinkan slip pembayaran 

sebelumnya dapat rusak, hilang, dan menghabiskan banyak slip dan harus 

menghitung satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan 

adanya permasalah tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem penggajian yang 

baru untuk mempermudah dalam proses penggajian. 

Oleh sebab itu evaluasi dan pengembangan dilakukan agar perhitungan 

gaji dan pembuatan laporan dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Sistem 

penggajian yang terkomputerisasi akan membantu proses penggajian didalam 

perusahaan. Jika sebelumnya terjadi masalah seperti perhitungan gaji yang lambat 

dan pembuatan laporan yang banyak kendala, maka dengan sistem yang baru 

masalah tersebut dapat teratasi sehingga mengurangi kesalahan. Berdasarkan 

paparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul tugas akhir 

dengan judul “Sistem Informasi Penggajian Pada Bakmi Naga Resto Mal 

Boemi Kedaton”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat  dibuat suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana merancang sistem 

informasi penggajian pada Bakmi Naga Resto Mal Boemi Kedaton yang dapat 

mempermudah dalam perhitungan gaji dan mempercepat dalam penyajian 

laporan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak memperluas pembahasan  maka batasan masalah yang akan 

dibahas dalam  tugas akhir  ini yaitu: 

1. Menyediakan atau membuat sistem informasi penggajian pada Bakmi 

Naga Resto Mal Boemi Kedaton 

2. Sistem yang diajukan tidak membahas keterlibatan bank dalam proses 

penggajian. 

3. Membuat atau mencetak laporan-laporan untuk pihak pimpinan 

perusahaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan pembuatan Sistem Informasi Penggajian Pada Bakmi 

Naga Resto adalah: 

1. Untuk mengembangkan sistem informasi penggajian pada Bakmi Naga 

Resto Mal Boemi Kedaton. 

2. Untuk mempermudah dalam perhitungan gaji dan pembuatan laporan. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam karya tugas akhir ini dibutuhkan data-data baik sebagai referensi 

maupun sebagai bahan analisis permasalahan untuk diimplementasikan ke dalam 

program. Dalam menggali data tersebut ada beberapa metode yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Dalam metode wawancara ini akan langsung berhadapan dengan pihak 

manajemen Bakmi Naga Resto untuk menggali data-data yang berkaitan 

dengan penulisan tugas akhir. 

2. Metode Pengamatan (Observation) 

Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti dan 

akan dilakukan dalam waktu singkat dan digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai keadaan obyek penelitian, Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem 

perhitungan gaji pada Bakmi Naga Resto Mal Boemi Kedaton. 

3. Metode Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Metode ini digunakan untuk mencari data-data pendukung dari segi 

keilmuan, dengan melihat buku-buku penunjang maupun karya tulis 

lainnya sebagai bahan pembanding dan gambaran awal dalam pembuatan 

program. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir pada bagian utama memuat butir-butir 

sebagai berikut:  

 

BAB I  Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang 

sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel.   

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta 

tahapan analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta 

tahapan sistem yang dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang implementasi (OS, perangkat keras dan 

bahasa pemrograman yang digunakan), serta dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, dari tahapan analisis, desain, hasil testing 

dan diimplementasikan dalam bentuk program. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan 

di dalam proses penelitian. Kesimpulan harus memiliki korelasi 

dengan rumusan masalah. 

2. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topik tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan 

kesimpulan yang didapatkan. 

Daftar Pustaka Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi 

referensi, seperti buku Jurnal/papers, artikel, hand outs, laboratory 

manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan 

tugas akhir. 

Lampiran Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur program 

komputer, algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain 

yang tidak mungkin disingkat sehingga terlalu panjang untuk 

dimuat di Bagian Utama Tugas akhir. 


