
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Autoshine merupakan salah satu perusahaan outomotif yang bergerak di 

bidang jasa perbaikan Body Repair.Autoshine menyediakan bermacam-macam 

pelayanan jasa seperticat mobil, salon mobil, dan ketok magic. Autoshine 

mengawali bisnis otomotif sejak tahun 2016. 

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Autoshine yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa, memiliki perputaran pelanggan yang cukup besar. 

Sehingga membutuhkan karyawan yang cukup banyak, serangkaian kegiatan 

administratif yang mendukung proses bisnis mereka adalah salah satu proses 

bisnis yang terkait dengan kegiatan mereka adalah proses penggajian. Proses 

penggajian diolah berdasarkan data kehadiran, dimulai mobil yang diperbaiki oleh 

karyawan danmekanik yang melakukan perbaikan pada mobil pelanggan, data 

gaji, dan data laporan. Karyawan pada setiap bulan membuat laporan bulanan 

karyawan yang digunakan dalam perhitungan bonus pada proses penggajian. 

Divisi kasir merekapitulasi data kehadiran setiap bulan kehadiran karyawan. 

Divisi kasir memasukkan data karyawan, data kehadiran, data laporan bulanan 

karyawan dan berdasarkan jumlah mobil yang diperbaiki.  

Setelah proses perhitungan penggajian dilakukan, akan dimasukkan ke 

aplikasi pengolah kata untuk mencetak slip gaji. Pembuatan laporan gaji perbulan 

dilakukan dengan memasukkan data gaji karyawan berdasarkan slip gaji yang 

sudah dicetak. Dalam kegiatan yang sedang berlangsung saat ini terdapat potensi 

masalah yang terjadi pada proses penggajian. Seperti kesalahan pegawai pada saat 
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memasukkan data. Sehingga, terjadi perbedaan total gaji yang diterima karyawan. 

Aplikasi yang sedang digunakan saat ini yaitu aplikasi pengolah kata. Aplikasi 

tersebut rentan terserang oleh virus sehingga data akan mengalami kerusakan 

ataupun terjadi kehilangan data. Kegiatan yang terjadi akan memerlukan waktu 

yang panjang. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi potensi 

masalah tersebut adalah dengan mengembangkan sistem informasi penggajian. 

Sistem informasi penggajian yang diusulkan pada Bengkel Mobil 

Autoshine akan memiliki beberapa fitur yang merepresentasikan proses bisnis 

terkait dengan penggajian. Sehingga, sistem informasi yang dihasilkan lebih 

akurat. Adapun cara kerja sistem yang nantinya akan dirancang yaitu sistem 

penggajian yang dapat mempermudah divisi kasir dalam proses penggajian. 

Proses penggajian meliputi penyimpanan menggunakan basis data, pencarian data 

lebih mudah, dan proses memasukkan data penggajian dapat terorganisir. 

Selanjutnya data akan mencetak slip gaji dan laporan penggajian. Potensi masalah 

yang terselesaikan oleh sistem adalah proses penggajian seperti perhitungan, 

pembuatan laporan, penyimpanan menggunakan basis data, dan mempermudah 

dalam pencarian data. 

Alasan mengembangkan dan menggambil judul sistem penggajian pada 

pada Bengkel Mobil Autoshine karena untuk mengambangkan sistem yang masih 

manual yang dilakukan oleh bengkel mobil Autoshine, yang saat ini masih semua 

perhittungan penggajian masih dilakukan secara manual, sering pegawai atau 

karyawan yang gajinya tidak sesuai dengan pengerjaanya sehingga alasan penulis 

mengambil judul ini bertujuan membangun aplikasi penggajian yang dapat 
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mempermudah dalam proses penggajian, pembuatan laporan penggajian, 

pencarian data, dan penyimpanan data.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di sebelumnya, maka 

didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sistem penggajian pada 

Bengkel Mobil Autoshine saat ini? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini hanya membahas 

tentang sistem penggajian karyawan pada Bengkel Mobil Autoshine Bandar 

Lampung dengan membatasi sistem pengembangan sistem menggunakan metode 

pengembangan sistem waterfall, dikarenakan menggunakan metode ini lebih 

tersusun dan terstruktur sehingga dalam melakukan penelitian dapat terarah. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sistem penggajian guna membangun  sebuahsistem 

informasi untuk membantu proses penggajian pada Bengkel Mobil 

Autoshine Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui masalah yang ada 

dan dicari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

2. Merancang suatu sistem informasi penggajian pada Bengkel Mobil 

Autoshine Bandar Lampungsehingga dapat mempermudah pekerjaan bagian 

kasir. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan sumbangan 

pemikiran tentang sistem penggajian.  

2. Bagi perusahaan dapat mempermudah bagian kasir dalam  proses 

perhitungan serta pembuatan laporan penggajian. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai atau karyawan yang bersangkutan mengenai hal yang bersangkutan 

dengan masalah yang dibahas pada laporan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta 

mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai 

referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada hubungannya 

dengan data yang di perlukan. 
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4. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh 

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang 

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain: 

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 Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum perusahaan. 

  



6 

 

BAB IV Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum produk, serta data 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah  

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan 

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem baru yang diusulkan.   

BAB V Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-

file implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-

masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma yang 

diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil 

testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan 



7 

 

didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan di dalam 

proses penelitian. Kesimpulan harus memiliki korelasi dengan 

rumusan masalah. 

b. 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. 

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. 

 


