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1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi semakin berkembang pesat

terutama penggunaan teknologi informasi berbasis  komputer. Informasi sangat

menunjang kegiatan didalam dunia bisnis dan industri. Informasi merupakan

bagian yang penting dan berharga. Informasi yang tepat waktu dan akurat yang

akan membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah

yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan

usaha yang akan dilakukan. Adanya informasi sehingga dapat mendukung

kegiatan operasional dan manajerial organisasi.

Pengupahan merupakan sistem pembayaran atas jasa yang yang diserahkan

oleh buruh yang dibayarkan dari jumlah yang dihasilkan, hal  ini merupakan

kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan

keuangan perusahaan. Sistem pengupahan yang baik dapat mempermudah

perusahaan dalam pengolahan data pembayaran upah dan mempermudah

perusahaan dalam memperoleh informasi tentang pengupahan. Dalam sebuah

perusahaan terdapat pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, pegawai harian

lepas yaitu pegawai atau pekerja borongan yang menerima upah harian.

PT Intisel Prodaktifakom merupakan perusahaan yang bergerak dalam

bidang telekomunikasi dan komunikasi. Pada pengolahan data pengupahan mitra

kerja pada PT Intisel Prodaktifakom masih dilakukan secara manual yaitu dicatat

kedalam buku pengupahan mitra kerja dan pembuatan laporan dilakukan kembali
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secara semi komputerisasi, sehingga pengolahan data pengupahan dilakukan dua

kali terdapat masalah yang terjadi pada pengolahan data pengupahan mitra

karyawan yaitu dalam pencatatan data pengupahan terjadi kesalahan dalam

penulisan, kesamaan data, dan tidak ada keamanan data sehingga data pengupahan

dapat diketahui oleh pihak luar, serta belum terdapat laporan secara akuntansi.

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas maka dibutuhkan software

aplikasi yang membantu memudahkan dalam proses pengolahan data pengupahan

mitra kerja secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi Borland Delphi dan

MySQL sebagain database, diharapkan mempermudah dalam perhitungan serta

pembuatan laporan pembayaran upah mitra kerja. Berdasarkan uraian diatas maka

peneliti mengajukan usulan proposal penelitian skripsi dengan judul“Sistem

Informasi Akuntansi Pengupahan Kepada Mitra (Subcone External) pada

PT Intisel Prodaktifakom”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu Pada pengolahan data

pengupahan mitra kerja pada PT Intisel Prodaktifakom masih dilakukan secara

manual yaitu dicatat kedalam buku pengupahan mitra kerja dan pembuatan

laporan dilakukan kembali secara semi komputerisasi, sehingga pengolahan data

pengupahan dilakukan dua kali terdapat masalah yang terjadi pada pengolahan

data pengupahan mitra kerja yaitu terjadi kesalahan dalam pencatataan data

pengupahan, terjadi kesamaan data, dan tidak ada keamanan data sehingga data

pengupahan dapat diketahui oleh pihak luar, serta belum terdapat laporan secara
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akuntansi. maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi dasar

penulisan adalah :

1. Bagaimana menganalisis pengolahan data pengupahan pada PT Intisel

Prodaktifakom?

2. Bagaimana merancangan sistem informasi pengupahan yang dapat

meningkatkan keamanan data pada PT Intisel Prodaktifakom ?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya

dibatasi pada :

1. Input-an sistem yaitu data karyawan mitra, data jenis pekerjaan, data

pengupahan.

2. Mengelola proses yang dilakukan adalah data biaya pengupahan

3. Output sistem yaitu bukti pembayaran, dan laporan pengupahan.

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Prototype.

5. Alat pengembangan sistem menggunakan BAD, Diagram Konteks, Data

Flow Diagram, ER-Diagram, dan Relasi Antar Tabel.

6. Analisis desain menggunakan aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai

databse serta pengujian sistem menggunakan Black Box.
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1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan khusus nya di PT

Intisel Prodaktifakom, belum ada yang mengangkat tentang pengupahan mitra

kerja, dengan menggunakan aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai

database nya. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No Pengarang, Tahun, Dan Judul Tujuan dan

Metode

Analisis Dan

Hasil Penelitian

1 Wahyudi Pratama (2012),

meneliti tentang Analisis

Perancangan Sistem Informasi

Akuntansi Penggajian Dan

Pengupahan Karyawan Pada

Perusahaan Karya Utama

Tujuan dari

laporan ini adalah

menganalisis dan

merancnag sistem

penggajian dan

pengupahan

karyawan.

analisis atau hasil

penelitian yang

dilakukan penulis,

maka dapat

disimpulkan bahwa

penerapan sistem

informasi akuntansi

yang telah

diterapkan

perusahaan Karya

Utama pada

prakteknya masih

memiliki

kekurangan dan

kelemahan.

Selanjutnya penulis
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merancang sistem

informasi akuntansi

penggajian dan

pengupahan yang

mampu mengatasi

kekurangan dan

kelemahan

tersebut.

Perancangan ini

meliputi desain

konseptual dan

desain fisik, tetapi

hanya sebatas

desain database,

input, dan output.

2 Indah Fitriyani (2013), meneliti

tentang Sistem Informasi

Penggajian Karyawan Pada Pt.

Indotirta Jaya Abadi (AGUARIA)

Semarang

tujuan

memecahkan

masalah yang

berhubungan

tentang proses

pengolahan data

penggajian,

Metode

pengumpulan data

Hasil analisis

adalah Proses

Perancangan

Sistem Informasi

Penggajian

Karyawan dimulai

dengan

menganalisis

sistem-sistem

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan)
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yang dilakukan

dalam penyusunan

tugas akhir ini

adalah studi

lapangan dan

literature.

yang

sudah berjalan di

perusahaan,

kemudian

mengidentifikasi

permasalahan-

permasalahan

yang

ada.

3 Adi Sucipto (2005), meneliti

tentang Perancangan Aplikasi

Administrasi Penggajian Karyawan

Secara Multiuser Pada CV. Berkat

Anugerah Ceria Karanganyar

Tujuan membantu

CV Berkat

Anugerah Ceria

Karanganyar

dalam mengelola

data penggajian

karyawan, Metode

perangkat lunak

yaitu Bagan Alir

Dokumen,

Diagram Konteks,

Data Flow

Diagram, ERD,

dan Relasi Antar

Tabel

Analisis dan hasil

sistem yang berbasis

multiuser yang

mempunyai Hak

akses pada sistem

ini yaitu

administrator,

administrasi,

keuangan dan

pimpinan. Laporan

yang dihasilkan

meliputi laporan

data karyawan,

laporan data

presensi dan

lembur, laporan data

gaji, laporan data

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan)
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penggajian dan slip

gaji.

4 Aris Shofiyuddin Hammadi et al

(2015), meneliti tentang Analisis

Sistem Informasi Akuntansi

Penggajian Untuk Meningkatkan

Efektifitas Pengendalian Intern

PT. Cakra Indo Fluida

Tujuan mengelola

data akuntansi

penggajian,

Metode Kualitatif

Deskriptif, Bagan

Alir Dokument

Analisis dan hasil

penelitian yaitu

Pelaksanan

Pengajian sudah

sesuai dengan

prosedur yang

telah ditetapkan

oleh perusahaan

5 Sifra Green Sinain (2013),

meneliti tentang Analisis

Efektivitas Pengendalian

Manajemen Penggajian PT. PLN

(Persero) Rayon Tomohon

Tujuan penelitian

yaitu menganalisis

sistem penggajian,

Metode kualitatif

Analisis dan Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa kebijakan

dan prosedur yang

ditetapkan dan

diterapkan

perusahaan dalam

hal pengendalian

manajemen

penggajian sudah

efektif karena

perusahaan telah

memiliki

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan)
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prosedur-prosedur

yang harus

dilakukan dari

awal sampai akhir.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka perbedaan antara penelitian terdahulu

dengan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu analisis sistem berjalan,

metode analisis yang digunakan adalah metode PIECES (Performance,

Information, Econom, Control, Effeciency, dan Security).

2. Metode pengembangan sistem menggunakan Prototype, dan metode

perancangan sistem menggunakan BAD (Flowchart), Diagram Konteks, Data

Flow Diagram, ERD, Relasi Antar Tabel, Kamus data, dan implementasi

sistem menggunakan aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai database.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa sistem pengolahan data pengupahan mitra yang berjalan pada

PT Intisel Prodaktifakom.

2. Merancang sistem informasi akuntansi pengupahan mitra pada PT Intisel

Prodaktifakom.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan)
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1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem biaya

pengupahan mitra kerja.

2. Bagi PT Intisel Prodaktifakom dapat dijadikan bahan masukan dan bahan

pertimbangan untuk membuat keputusan bagi PT Intisel Prodaktifakom,

khususnya mengenai sistem informasi akuntansi pengupahan.

3. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi

bagi mahasiswa.


